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Hierbij PI. 2, 3 en 4.

De familie der Nitidularien of Bloemlîevers , in Nederland en het

oralijrgend gebied door 17 genera en ongeveer 100 species vertegen

woordigd, maakt een deel uit van de zoo moeielijke groep der Knots-

sprietkevers {Clavicoriiiu).

Aangezien de meeste vormen nauwlijks de grootte van 3 mm. be-

reiken , zoo is het gebruik van de sterkst vergrootende loupen veelal

ontoereikend en dient men het enkelvoudig mikroskoop te bezigen

om de dikwerf scherpe onderscheidingskenmerken duidelijk te aan-

schouwen.

De Nitidularien zijn aan de volgende kenmerken te onderscheiden,

liet lichaam is gevleugeld, eirond, meer of min lunggestrekt , zeld-

zamer cilindervormig of zelfs eenigszins halfkogelvormig; in den regel

eenigszins gewelfd, soms daarentegen sterk afgeplat. Het r^bdomen

is uit vijf bewegelijke segmenten samengesteld, van welke er veelal

een of meer aan de rugzijde achter de dekschilden zichtbaar zijn.

De sprieten zijn 11-ledig, het wortellid kan in den regel lu een

grocfje aan de onderzijde van den kop worden opgenomen vU de 3

laatste leedjcs vormen eene knots. Van de 5 tarsenleden is I-et 1*" of

4' zeer klein.

Deze diertjes zijn deels eenkleurig zwart, bruin, rood, geel, metaal -

glanzend blauw of groen, deels licht of donker gevlekt. Men vindt

ze achter boomschors, in paddestoelen, aan aas, tusschen afgevallen

bladeren , doch het mecrendeel op bloeiende planten.

De langgestrekte larven bezitten een eenigszins uitstekenden kop

met 3 ocellcn aan weerszijden, 2-ledige sprieten en een enkelen

klauw aan den tarsus,
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Slechts een paar soorten zijn bepaald schadelijk aan moeskruiden
;

de meeste achter boomschors levende zijn zelfs nuttig wegens het

najagen van schadelijke larven.

Ik laat hier volgen een overzicht van de litteratuur noodig bij de

studie der Nitidularien.

Linné, Fauna siiirim ed. IL 17GL

^ Sijslcma Naturae ed. 12. 1766.

Fabricius, Sìjst<'ina Eiitoinologiae, 1775.

„ Maiilma Inscdonim , 1787.

Gyllenhal, Inserta suecica 1808 —27.

Sturm , Deatselilands Insecten , Bd. XIV , XV und XVI. 18.39 ,— 44 —45.

Erichson, Naluriiescliie/ite der Insecten Deutschlands ^ Bd. III. 1848.

Heer, Fauna Coleoplerorum helvetica, 1869 —72.

Förster, Uehersicht der Käfer fauna der Rheinprvvinz [Verh. nat. Ver.

preuss. lihelnlande 1849).

Thomson, Shandinariens Coleoptera, Tom. IV. 1862.

Brisout de Barneville, Cal. des Coléopt. de France par Grenier, 1863.

Murray, Monmjrapli of Nilidulariae (Trans. Linn. Sac. Part I.

XXIV. 1864).

Ileitter, Herision der europdisclien Mrliijethes- Arten [Verh. des naturf.

Ver. in Briinn, Bd. IX. 1871).

„ Revision der enrop. Epuraea-Arten (I.e. Bd. XI. 1872).

„ Sjjsteniatische Einth'-ihuK/ der Nitidularien (I.e. Bd. XII. 1874) •

„ Die europäischen Nitidularien mit hurzer Charakteristik der

Cattunijen und Bemerhnnrjen I'iOer schwierige Arten verzeichnet

{lientsche Enlomol. Zeitschr. XIX 1875, lieft III).

Redtenbacher, Fauna austria<-a. Die Küfer, oe Auflage. 1874.

Seidlitz, Fauna baltica. Die Käfer, 1875.

Gemminger et Harold, Catahupis Coleoplenn-uni , Tom. III. 1868.

Op het voetspoor van den heer Edmund Knitter te Weenen , aan

Wien ik menige determinatie alsook zeldzame typen te danken heb,

geef ik het nav^olgend tabellarisch overzicht der groepen en genera : ')

1) Het genus (.,y//orfp/iu/i'x
, dat gewooiilijk tut de Nitidularien gerekend werd

,

is daaruit weggelaten, aangezien de t irsen 4-ledig zijn. Hetzelfde is ook het

geval niet het genus liiihophajus , dat tot eeiie afzonderlijke familie der Ä///^'v/;//«-

ij'uìen dient gel)ra(dit te worden, daar liet slechts 10 sjirietleden t{dt en l>ij de

mannetjes de tarsen 4-ledig zijn.
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1. Bovenlip zichtbaar; clypeus naar voren smaller, het min of

meer groote wortellid der sprieten geheel vrij latende (fig. 1) . 2.

Bovenlip verborgen ; zijrand van den clypeus voor de oogen

een weinig verbreed, waardoor het wortellid der sprieten

slechts ten deele zichtbaar is (fig. 3) . . E. Ipini.

2. Twee of drie rug-segmenten zichtbaar, niet door de elytra

bedekt
^•

Hoogstens het pygidium zichtbaar ^^

3. Knots niet scherp afgescheiden van het overig gedeelte der

sprieten (fig. 1)-, geen sprietgroeven ;
onderkaken met 2

malae (fig. 1«) A. liraclnjidcnui.

Knots der sprieten dik en duidelijk van het

overig gedeelte afgescheiden (fig. 2) ;
spriet-

groeven naar elkaar toegericht ;
onderkaken

met slechts 1 mala (fig. 2ff) B. Carimplnluii.

4. De achterrand van het halsschild grijpt eenigs-

zins over den wortel der dekschilden . . D. SlrongilUii.

De achterrand van het halsschild sluit volko-

men tegen den voorrand der dekschilden aan. C. MUduUni.

A. BRACHYPTERINI.

Laatste liptasterlid eivormig (fig. 1/') ;
tars-

klauwen gewoon (fig. ìc) I. Cciriis.

Laatste liptasterlid nagenoeg kogelrond (fig. 4) ;
tarsklauwen

aan den wortel met een tand (fig. 4(() . IL Brach ijptcnts.

B. CARPOPHILINL

Bevat het eenige genus ....... HL Cariiophilus.

C. NITIDÜLINL

L Prosternum naar achteren met eene v'oortzetting ,
welke

tot aan het metasternura doorloopt 2.

Prosternum niet tot aan het metasternum doorloopende. . .
Ö.

2. Bovenlip uiterst klein, vliezig, zeer raoeielijk ziclitbaar. . . 3.

Bovenlip duidelijk zichtbaar, hoornachtig 4.

3. Voorschenen niet getand, doch, bij zeer sterke vergrooting

gezien ,
uiterst fijn gekarteld (fig. 6). Laatste buik-segment

zonder boogvormige indrukken .... X. l'rin.



iâ BIJDRAGE TOT DE KENNIS

Voorschenen duidelijk getand (fig. 5). Laatste

buik-segment aan weerszijden met een boog-

vormigen indruk XI. Melif/ollies.

4. Voor- en raiddeltarsen sterk verbreed , het

4'' tarslid zeer klein (tig. 7) XII. Thahjcm.

Tarsen niet verbreed; het 4" tarslid slechts

weinig kleiner dan de voorafgaande (fig. 8) . XIII. Pocadiiis.

5. Tarsen verbreed 6.

Tarsen niet verbreed 7.

6. Bovenlip tweelobbig (fig. 9); liptasters verdikt (fig. 9a);

anaal segment bij i uitstekende; knots der sprieten los

geleed (fig. %) IV. Epuraea.

Bovenlip slechts uitgerand (fig. 10) ; liptasters

niet verdikt (fig. lOrt); anaal-segment bij i

verborgen
; knots der sprieten eenigszins

kogelvormig met dicht opeen geplaatste

leden (fig. 10/;) ......... V. NUidula.

7. Lichaam breed ovaal
; de sprietgroeven divergeeren eenigszins

of zijn naar binnen gericht 8.

Lichaam lang uitgerekt, met meer of min evenwijdige zijden;

desprietgroevenloopen aan elkaar evenwijdig. IX. Iindia.

8. Bovenlip diep uitgesneden, eenigszins twee-

lobbig (fig. 11); !'• sprietlid zeer sterk oor-

vormig verbreed (fig. 11«) Vili. Amp/ivlis.

Bovenlip slechts uitgerand (fig. 12); 1'' spriet-

lid gewoon verdikt (fig. 1-b) 9.

9. Bovenkaken aan het uiteinde met 2 onduidelijke tanden,

bijna gewoon (fig. 12«); de sprietgroeven naar binnen

gelicht VII. Soroiiia.

Bovenkaken met twee duidelijke tanden (fig. 13);

de sprietgioeven divergeeren eenigszins . VI. OmnsUa.

D. STRONGYLINI.

Lichatim behaard. Prosternum tegen een

groefje van het mesosternum uitstekende

(fig. 14), Dekschilden niet gestreept . . XIV. Ci/cfiraiiiitf;,



1)ER NITIDULARIEîf. 13

Lichaam onbehaard. Mesosternum door een

uitsteeksel van het prosternum bedekt, het-

welk tegen het naar voren gericht metaster-

num aansluit (fig. 15). Dekschilden met fijne

stippellijnen XV. Slron{}i/h(s.

E. IPINI.

Mesosternum door eene voortzetting van het

prostenium bedekt. Dekschilden bij <? afgerond,

bij $ aan den naad meer ofmin uitgetrokken.

De bovenkaken steken niet ver uit. . . XVI. Cnjplarclia.

Mesosternum geheel of bijna geheel vrij. Dek-

schilden in beide sexen afgeknot. De boven-

kaken steken eenigszins ver uit. . . . XVII. ips.

TABELLARISCH OVERZICHT DER SPECIES,

welke hier te lande zijn aangetroffen, alsmede van die welke er hoogst

waarschijnlijk nog aangetroffen kunnen worden.

I. CERCUS Latreille, Préc. car. Ins. 1796 p. C8. — Sturm,

Deulsclil. lm. XV. 1844.

De soorten van dit genus zijn kleine kevertjes , welke op bloemen
,

bloeiende struiken en in vochtige grasvelden leven.

lu Europa komen 6 soorten voor.

a. Achterhoeken van het halsschild afgerond (fig. 16); halsschild

en dekschilden duidelijk en vrij sterk bestippeld ; i zonder 6'' of

anaal-segment 0.

Achterhoeken van het halsschild scherp of stomp (fig. 17

en 18) ; halsschild en dekschilden fijn bestippeld ; c? met

een klein 6'' of anaal segment aan het uiteinde van het

pygidium (subgenus Amarlus Leconte) d.
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b. Clypeus met eeue fijne dwarsgroef tusschen de sprietwortels . c.

Clypeus zonder dwavsgroef 3. rußlahris Latr.

c. Dekschilden roestkleurig , met eene meer of min

duidelijke vlek aan het schildje en den naad

zvvartachtig ; soms eenkleurig of bijna geheel

donkerbruin. Bij <ƒ de 2 eerste sprietleden

sterk verbreed (fig. 1) 1. pcdiciilarins L.

Dekschilden zwartbruin, elk met eene gele vlek

in 't midden. Bij c? alleen het 1'- sprieten-

lid verbreed 2. bipuslulaliis Payk.

(1. Halsschild volkomen gelijkmatig afgerond (fig.

17) ; knots der sprieten in beide sexen uit

3 duidelijke leedjes bestaande (fig. 17«). 5. afßiiis Heer.

Halsschild in 't midden meer buikig afgerond

(fig. 18) ; sprietknots bij i 2-ledig (fig. 18«)

,

bij $ 3-ledig 4. Solan i Heer.

1. Cercus pedictjlarius L. 1).

Linné, Faun. suec. p. 434. {Dermestes). —Sturm, I.e. p. 5. tab.

ccLXAXTiii. —Erichs. I.e. p. 127. —Thorns. I.e. p. 150. —Murray,

I.e. p. 232. —Redt. I.e. p. 355. —Gemm. & Har. I.e. p. 803.

Rij deze soort komt dimorphisme voor. Bij de meer plompere

voorwerpen is bij het <? het 1*' en 2'" sprietlid zeer sterk verbreed en

het 2'' bovendien eenigszins driehoekig van vorm en nagenoeg even

lang als breed; de knots is eenigszins bruinachtig. Bij de minder

krachtig ontwikkelde voorwerpen zijn bij het <? de 2 eerste sprietleden

minder sterk, doch nog duidelijk verbreed, het 2'' is langer dan

breed en de knots evenals het overig gedeelte der sprieten meer

geelachtig. De ook in twee vormen voorkomende wijfjes zijn aan

de gewone sprieten te herkennen.

De heer Eeitter stelt de vraag of dit wellicht 2 soorten zouden

1) Ten einde het overzicht zoo beknopt mogelijk te geven en niet in her-

haling te treden , heb ik de kenmerken , welke in het tabellarisch overzicht

voorkomen , niet ten tweede male ojigesorad bij de bijzondere omschrijving der

species.
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kunnen zijn ; ik betwijfel zulks daar men beide vormen steeds in

aantal te zamen kan aantreffen.

Lengte 2—2^^ mm.

Zeer gemeen op allerlei bloeiende planten , vooral op Umbelliferen
,

Spimcn, SamhbCHs, grassen en waterplanten.

2. Ckkclts bipustulatus Payk.

Piiyk. Faun. siiec. I. p. ^86 (Dermestes). —Slui'm,lc. p 7. lab. cciAXXix. —
Erichs. I.e. p. ['il. —Thoins. I.e. p. 150. —Murray, i.e. p. ;23'2. —Redt. I.e.

p. 355. —Geiiim. &: Har. I.e. p. 802.

Soms is lie kop en het halssehikl of het geheele lichaam eenigszins roodbruin.

Lengte 2', —2; mm.

Op drooge grazige plaatsen.

Deze soort, welke in Engeland en o. a. ook bij EIberfeld voorkomt, is in

Nederland nog niet waargenomen.

3. Ckiicus KuriLABRis Latr.

Latr. Geil. Cniat. cl Ins. II. p. 16. —Sturm, I.e. p. 13. tab.

ccLxxxix. —Erichs. I.e. p. 129. —Murray, I.e. p. 237. —Redt.

I.e. p. 355. —Gemm. & Har I.e. p. 803.

Var. Calcreles pallidus Heer Fn. helv. I. p. 411.

Donkerbruin of zwartachtig, fijn witachtig behaard; mond en

pygidium rood, soms ook het halsschild een weinig roodachtig; zelden

is de geheele kever rood of geelrood (var. Caleretes pallidns Heer).

Lengte 14—2 mm.

Op bloeiende Jiiiinis- en Carex-soorten.

Ik vond deze soort in groot aantal bij de Bilt, bij Kuurlo en aan

den Plasmolen bij Mook. —Ook bij Maastricht (Maurissen en Everts).

De roode variëteit werd gevonden bij Utrecht door den heer Six

en bij Rotterdam door den heer Snellen.

4. Cercus Solani Heer.

Heer, Fn. helv. I. p. 412. 7. 1841. c? {Caleretes). —Syn: Sambuci Erichs.

Germ. Zeus. IV. p. 229. —Sturm, l.c p. 9. tab. cclxxxix. —Erichs. I.e.

p 127. —Murray, 1 c. p. 234. —Redt. I.e. p. 355. —Gemm.& Har. l.c p. 803.

Scutellaris Heer l.c. $.

Roestkleurig, dekschilden veelal om het schildje en aan den naad donkerder.

Lengte Ij —2i mm. Zij leeft op Vlier.
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Deze soort, welke over geheel Duitschland verbreid is en o. a. i»ij Elberleld

voorkomt, zou ook in Nederland kunnen worden aangolroflen. Ik zag bovendien

een voorwerp bij Tellin (België) nabij Maastricht gevangen door den heer

Maurissen.

5. Ceucus aïfinis Heer.

lieer, Fn. helv I. p. lil. 1841. —Gemm. &. Har. I.e. p. 80i (Brachypterus).

Syn: ruhujimsus Erichs. Germ. Zeits. IV. p. 232. 9. 18i;}. — ld. I.e. p. 133.

—Sturm, 1.0. p. 30. tab. ccxci (Brachypterus). —Murray, I.e. p. 234. —
Redt. I.e. p. 35G [Brachypterus). —Gemm. & Har. I.e. p. 803 (Brachypterus)^

Roodbruin.

Lengte I5—2^ mm.

0[i Spiraea ulmaria.

Deze soort, welke in België en bij Elberfeld voorkomt, zou ook in Nederland

kunnen worden aangetroffen.

II. BRACHYPTERUSKugelann, Schneid. Mag. p. 560. 1794. —
Sturm, I.e.

Dezelfde levenswijze.

In Europa komen 19 soorten voor.

a. Achterhoeken van het halsschild stomp of afgerond, de

achterrand reclit of geleidelijk afgerond (tig. 19) b.

Achterhoeken min of meer recht of scherp; de achterrand

tweemaal gebogen (fig. 20) c.

h. Zwart, glanzend, met raetaalachtigen weerschijn, witgrauw be-

haard ; sprieten en pooten bruin of zwart. 1. cjlalwr Newm.

Donkerbruin, veelal zeer flauw metaalglanzend ;
sprieten

en pooten rood 2. Urtirae F.

c. Fijn bruinachtig behaard d.

Dicht geelachtig wit behaard 5. cinereus Heer.

d. Sprieten en de 4 voorste pooten, soms alle

pooten, geheel rood; achterhoeken van het

halsschild spits uitgetrokken 3, gravidiis Heer.

Eerste sprietlid zwart ; voorpooten alleen rood
;

achterhoeken van halsschild nagenoeg recht. 4. Linariae Cornelius.

1. BRACHTPTESrS GLABER NcWm.

Newm. Eid. Mag. II 1834. p. 200. —Gemm. & Har. I.e. p. 804.
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Syn: Pidjfsceiis Er. Germ. Zeils. IV. p. 231; I.e. p. 132. - Sturm,

I.e. p. 26. tab. ccxci. —Thorns. I.e. p. 149. —Murray I.e. p. 240. —
Redt. I.e. p. 355.

Lengte 1^ —2 mm.

Zeer gemeen op bloeiende brandnetels.

2. BiiACHTPTKBUS Ueticae Fabr.

Fabr. Eni. Si/st. I. p. 235 (Ikrmestes). —Sturm, I.e. p. 28. tab.

ccxcT. —Erichs. I.e. p. 132. —Thoms. I.e. p. 149. —Murray, I.e.

p. 242. —Redt. I.e. p. 355. —Gemm. & Har. I.e. p. 804.

Lengte 1^ —2 mm.

Zeer gemeen op bloeiende brandnetels en op enkele andere planten

als Sisymbrium alliaria en Stachys sylmtica.

3. Brachtpterus obavidus 111.

Illig. Kaf. Preuss. p. 395 {Catliei-elos). —Sturm, I.e. p. 22. tab,

ccxc —Eriehs. I.e. p. 130. —Murray, I.e. p. 247. —Redt. I.e. p. 355. —

-

Gemm. & Har. I.e. p. 804.

Syn: Catliei-etes jmlicaria Gyll. Ins. suec. I. 246. 1. —Thoms.

I.e. p. 148.

De larve is beschreven door Kaltenbaeh in de Verli. nat. Ver,

Preuss. Rheinì. XIX. p. 84.

Dofzwart.

Lengte 2| —3 mm.

Vrij gemeen op bloeiende Linaria vulgaris, Galium Moìlugo en

Spiraea uhnaria.

4. Beachtpterits Linaeiae Cornelius.

Cornelius, Stell. Ent. Zeit. 1863. p. 113 cum larva. —Redt. I.e. p.

356. —Gemm. & Har. I.e. p. 804.

Gelijkt zeer op de vorige soort.

Lengte 2

—

2| mm.

In de bloemkroonen van Linaria vulgaris.

Ik trof deze soort slechts eenmaal aan in Juni bij Vianen.

5. Beacutpterus ciseebus Heer.

Heer, Fna. helv. I. p. 413. —SUirm, I.e. p. t\. l;ili. ccxci. - Ericlis. I.e. p

131. —Murray, I.e. p. 248. —Redt. I.e. p, 355. —Geiiiin. oc Har. I.e. p. 804.

, Lengte 2;—2ä mm.

2
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Deze soort, welke o. a. bij Crefeld en Elberfeld voorkomt, zou in Nederland

ook kunnen worden waargenomen.

III. CARPOPHILUSStephens, IH. Bril.

III. p. 50. 1830. —Sturm I.e.

De soorten van dit genus leven in gedroogde vruchten , als vijgen
,

dadels en ook in rijst, zeldzamer achter boomschors.

In Europa komen 8 soorten voor.

a. Dekschilden eenkleurig bruin of roodachtig,

slechts met eene uiterst flauwe aanduiding

van eene lichtere vlek 1. dimuiialns F.

Dekschilden met duidelijke gele vlekken b.

b. Halsschild naar voren smaller, aan de basis

even zoo breed als de dekschilden. Donker-

bruin, de zijden van het halsschild en het

achterlijf dicht behaard. Sprieten en pooten

geel; eene groote gebogen vlek aan het uiteinde

der dekschilden en eene schoudervlek geel

(dikwerf zijn de dekschilden geheel licht bruin

en slechts om het schildje donker gekleurd). 2. Iiemiplerm L.

Halsschild aan de basis smaller dan de dek-

schilden. Het lichaam meer langwerpig met

evenwijdige zijden en meer afgeplat. Zwart

of bruin , sprieten en pooten roodbruin , elk

dekschild met 3 roodgele vlekken (de ach-

terste vlek ontbreekt soms) 3. sexpustidatiis F.

1. CAEPoniiLTJS DiMiDiATUs Fabr.

Fabr. Ent. Syst. I. p. 261. —Murray, I.e. p. 379. —Gemm. &

Har. I.e. p. 811.

Lichaam zeer plat, met evenwijdige zijden. Lengte bijna 2 mm.

Ik trof deze soort eenmaal in rijst aan.

2. Caupcphilus hemiptekus Linn.

Linn. Syst. JSal. I. 2. p. 565 {Denncsfrs). —Sturm, I.e. p. 36.

tab. ccxcii. —Erichs. I.e. p. 135. — Thoms. I.e. p. 147. —Murray,

I.e. p. 362. —Redt. I.e. p. 356. —Gemm. & Har. I.e. p. 812.

Lengle 2—3 mm. Zeer verbreid in droogerijen en op vijgenmanden.
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Ik zag o. a. ook zeer vele voorwerpen uit Smyrna afkomstig. Bij

lierlijn zou zij op bloeiende boekweit zijn aangetroffen.

3. CaRPOPHTLUSSEXPUSTUIiATUS F.

Fabr. Ent. Siisf.. \. 1. p. 260 (Nitidula). —Sturm, I.c p. 41. —Erichs.

I.e. p. 137. —Murray, le. p. 386. —Redt. i.e. p. 356. —Gemm. & Har.

l.e p. 813.

Lengte 2—3 mm. Zij leelì aeliter beukensehors. Deze soort , welke o.a. bij

Elberfeld voorkomt, kan ook bij ons worden aangetrolTen.

IV. EPÜRAEAErichs. Germ. Zeils. IV 184.3. p. 267. —Sturm,

I.e. —Reitter, Rev. 1872.

De soorten van dit genus leven op bloemen, achter boomschors,

aan uitvloeiende sappen der boomen , zeldzamer op paddestoelen.

In Europa komen 38 soorten voor.

n. Alle coxae staan dicht tegen elkaar aan h.

De coxae ver van elkaar verwijderd

{Omosipiiora Reitter) 16. limbata F.

b. Halsschild met duidelijken, eenigszins omge-

bogen rand (fig. 22—33) c.

Halsschild zonder omzoomden of omgebogen

zijrand, hoog.stens met een fijnen kant (fig. 21)

{Micruria Reitter) lò.melanoreplialaìiilrsih,

c. Lichaam eenigszins breed eivormig, zelden

langwerpig (in welk geval het halsschild naar

voren smaller is dan aan de achterzijde) , of

wel de zijden van het halsschild nabij de

achterhoeken een weinig naar binnen uitge-

rand, waardoor de achterhoeken scherper

aangeduid zijn rf.

Lichaam langwerpig, met nagenoeg evenwij-

dig loopende zijden ; de randen van het hals-

schild óf evenwijdig, óf het halsschild loopt

naar voren en naar achteren even sterk

smal toe, waardoor de grootste breedte in

't midden is gelegen (fig. 23) w,

(/. Zijrand van het halsschild nabij de achter-
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hoeken min of meer sterk naar binnen gebo-

gen, waardoor de achterhoeken duidehjker

uitkomen (iig. 24—27) /.

Zijrand van het halsschild geleidelijk afge-

rond (fig. 22, 31, 32, 3;3) i.

e. Bovenzijde eenkleurig . meestal geel of roodgeel
,

hoogstens met 2—4 donkere vlekken , of wel

eenkleurig bruin of zwartbruin met rood-

achtige zijranden, of wel lichter gekleurd met

eene donkere randvlek op de dekschilden /.

Bovenzijde lichter of donkerder bruin
, dek-

schilden elk met 5 bleekgele vlekken (fig. 22). 1. deceingiiUiUa F.

f.
Bovenzijde licht geel of roodgeel , hoogstens met

2—4 onduidelijke donkere vlekken of met

eene donkere randvlek op de dekschilden g.

Bovenzijde zwartbruin of bruin , de zijranden

van halsschild en dekschilden roodbruin . 6. negleda Heer.

g. Roestkleurig rood. Halsschild in 't midden en

de dekschilden aan den buitenrand en aan

het uiteinde bruin 5. immuniia Sturm.

Dekschilden eenkleurig of wel donker gevlekt //.

//. Halsschild aan de basis iets smaller dan de

dekschilden, met tamelijk smallen randzoom

en stompe achterhoeken (fig. 33); het laatste

lid der sprietknots altijd donker gekleurd. 3. melina Sturm.

Halsschild aan de basis even breed als de dek-

schilden , met breeden randzoom en bijna

rechte of scherpe achterhoeken; sprietknots

geheel geel i.

i. Halsschild en dekschilden met zeer breeden en

eenigszins omgebogen randzoom; achterhoeken

van het halsschild nagenoeg spits (fig. 31).

Vuilbruin, zelden eenkleurig, meestal de naad

en het uiteinde der dekschilden, zeldzamer

eene langsvlek donkerder gekleurd ... 4. dclda Sturm.

Halsschild met matig breeden, dekschilden

met tamelijk smallen omgebogen randzoom;

achterhoeken van het halsschild nagenoeg
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recht (fig. 32). Okergeel of roodgeel, een-

kleurig, zelden met eene duidelijke zwarte vlek

op elk dekscliild (var. /n,s(f//»if/rt Sturra), of elk

met 2 ondiiidolijke donkere vlekken . . 2. acsliva L.

k. Roestkleurig ; dekscliilden aan beide zijden in

't midden met eene duidelijke zwartachtige

\lek ; soms ook liet midden van het hals-

schild en het uiteinde der dekschilden alsmede

eene vlek om het schildje zwart ... 8. varmjtüa Hrbst.

Dekschilden zonder donkere vlekken in 't mid-

den , of wel de gelicele kever m.eer of min

donker gekleui'd en de dekschilden in 't mid-

den met eene meer of minder duidelijke

liclitere vlek /.

/. Handen van het halsschild bijna niet afgerond
;

het halsschild naar voren iets smaller, met

eene kleine buiging voor ds achterhoeken (fig.

25). Bovenzijde geel of eenigszins roodgeel. 10. loiifjula Er.

Handen van het halsschild duidelijk afgerond

(lig. 26); de gelicele kever meer of min

donker gekleurd met lichtere randen, ofwel

vuil roestkleurig of okergeel en meestal don-

ker gevlekt m.

III. Bruin
;

de breed gezoomde , eenigszins golvende

zijrand van het halsschild en dekschilden

roodachtig; uiteinde der dekschilden scheef

afgeknot 7. parvula Sturm.

Lichter of donkerder vuil okerkleurig; dek-

schilden gewoonlijk met eene lichtere vlek

tusschen het midden en het uiteinde of met

een bruinachtig uiteenvloeiend vlekje in 't

midden; halsschild met tamelijk smal om-

zoomden, nauwlijks golvenden zijrand

(fig. 27); uiteinde der dekschilden gewoon

afgeknot met afgeronde hoeken .... 9. nhsolola F.

//. Bovenzijde meer of min donkeibruin, dikwerf

met lichter gekleurde zijranden ; kop en hals-

schild roodachtig 11. aiiqmluia Sturm»
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Bovenzijde meer of min roodgeel of rood, hoog-

stens met geringe aanduiding van eenige

regelmatige vlekken o.

o. Voorrand van het halsschild bijna niet uitge-

rand (fig. 28) 14. florm Erichs.

Voorrand van het halsschild zeer sterk uit-

gerand (fig. 29 en 30) p.

]). Uiteinde der dekschilden afgerond ; randen van

het halsschild breed afgerond (fig. 29). Sprie-

ten geheel roestkleurig 12. piixilla Illig.

Uiteinde der dekschilden recht afgeknot, slechts

de binnenhoeken afgerond ; randen van hals-

schild en dekschilden smal en weinig omge-

bogen (fig. 30) : zij rand van het halsschild

tamelijk recht, naar achteren nagenoeg even

breed als in 't midden. Knots der sprieten

gewoonlijk donker gekleurd 13. ohbnifja Hrbst.

1. Epueaea decemguttata f.

Fabr. Eni. SijsL I. p. 258 {Nilidnla). —Sturm, I.e. p. 47. tab.

ccxciii. —Erichs. I.e. p 141. —Thorns. I.e. p. 168 (iMdopora). —

•

Reitt. I.e. n''. 1. —Kedt. I.e. p. 357. —Oemm. & Har. I.e. p. 817.

Bij c? zijn de achterdijen aan de onderzijde van een klein stomp

tandje voorzien.

Lengte 3—4 mm.

Zeer zeldzaam aan uitvloeiende sappen van beuken , eiken en

wilgen , ook aan boomzwammen.

Ik zag voorwerpen uit Rotterdam, Breda en Hattem (Snellen),

Kuijk (Everts) en Arnhem ,
Juni (van Medenb. de Rooij).

2. Epuraea aestiva L.

Linn. Faun. snee. p. 152. —Sturm, I.e. p. 78 tab. ccxcvii. —
Erichs. I.e. p. 143. —Reitt. I.e. n . 8. —Redt. I.e. p. 358. —
Gemm. & Har. I.e. p. 816.

Syn. Oc/iracm Sturm , I.e. p. 54. tab. ccxciv
; Depressa Gyll. Iiis.

iuer. I. 228. 17. —Ihoms. I.e. p. 169.

Var. lìisujììata Stnrm, I.e. p. 80. tab. ccxcvii,

Lengte 2| —3^ mm.

Niet zeldzaam op bloemen.
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De var. bisignala bij Wassenaar (Perrin) en Breda (Heylaerts).

3. Epuraea melina Sturm.

Sturm, I.e. p. .52. tab. ccxciv. — Erichs. I.e. p. 144. —Thoms.

1.0. p. 170. — Keitt. I.e. n°. 9. —Redt. I.e. p. 358. —Gemm. &
Har. I.e. p. 817.

Syn. Depressa Illig. Küf. Pr. p. 386.

Soms vertoonen de okergele dekschilden een donker vlekje.

Lengte 3—3.} mm.

Op bloeiende Crataegus, zeer zeldzaam.

Ik zag voorwerpen uit den Haag, Mei en Juli (Leesberg en Everts)

,

Zutfen (Seipgens), Zierikzee (Fokker), Noordbrab. (Snellen) en Nuth

(Maurissen).

4. Epubaea deleta Sturm.

Sturili, I.e. p. 56 tab. ccxciv. —Erichs. I.e. p. U4. —Thoms. i.e. p. 174.

—

Reilt. I.e. n° 7. —Redi. I.e. p. 358. —Gemm. & Har. I.e. p. 817.

Lengte 3—3i mm.

Onder boomschors en aan uitvloeiende boomsappen.

Komt in -N oord-Du itschland voor, doch is in Nederland nog niet waargenomen.

5. Epubaea immunda Sturm.

Sturm, I.e. p. 59 lab. ccxciv. —Erichs I.e. p. Uo. —Thoms. I.e. p. 172. ^
Reilt. I.e. n°. 6 —Redi. I.e. p. 357. —Gemm. & Har. I.e. p. 817.

Lengte 3—3; mm.

Aan uilvloeiende boomsappen, achler boomschors en op versch geveld houl,

zeldzamer op bloemen.

Leze soort, welke o.a. bij Elberfeld voorkomt, zou wellicht ook in Nederland

kunnen worden aangetroffen.

6. Epubaea neglecta Heer.

Heer, Fn. helv. I. p. 396 {Nitidula). —Slurm , I.e. p, 63 lah. ccxcv.

Erichs. I.e. p. 147. —Thorns. I.e. p. 173. —Reilt. I.e. n". 3. —Redt, I.e. p.

357. —Gemm. & Har. I.e. p. 817.

Lengte 2* mm.

Aau uilvloeiende sappen van eiken.

Komi oa. bij Elberteld voor. In Nederland nog niel waargenomen.

7. Epubaea pabvula Sturm.

Slurm, I.e. p. 67 lab. ccxcv. —Erichs. I.e. 'p. 150. —Thorns I.e. p. 172.

—

îleill. I.e. n". 14, —Redi. I.e. p. 358. —Gemm. &. Har. I.e. p. 818.
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Syii. Rufomanfinata Steph. 111. Brit. UI. p. 41-

Lengle 2^ mm.

Onder boomschors.

Kan ook in Nederlaml worden aangelrolTen.

8. Epuraea. variegata Herbst.

Herbst, Kiij. V. p. 245 t. 51 f. 3 (Nilidula). —SUirm. I.e. p (H tab.

cc\cv. —Erichs. 1. c. p. 116. —Thoms. I.e. p. ITo. —l'eitt. le. n". H. —
Redt. I.e. p. 358. —Gemm. & Ilar. I.e. p. 818.

Lengte 2j mm.

Onder boomsc ors, aan uitvloeiende sappen van eiken en aan bolelen.

Komt bij EIberfeld voor, doch is in Nederland nog niet waargenomen.

9. Epuraea obsoleta F.

Fabr. Eni. Syst. I. p. 250 {Nilidula). —Sturm, I.e. p. 65 tab.

ccxcv. — Erichs. I.e. p. 148. —Tlioras. I.e. p. 171. —Reitt. I.e.

n". 15. - Redt. I.e. p. 358. —Geinra. & Har. I.e. p. 818.

De larve is beschreven door Perris in de .1////. Sìjc. Eni. Er. 1862.

p. 184. t. 5 f. 525-533.

De middelscheneu bij e? zijn aan het uiteinde zeer zwak naar

binnen verbreed.

Lengte 2^ —3 ram.

Onder dennen- en populierschors , aan uitvloeiende sappen van

loofboomen , op bloemen , versch geveld hout en paddestoelen.

Bij den Haag, Mei (Everts), Zutfen (Soipgensj
, Utrecht (Six) en

Rotterdam, Juni (Veth).

10. Epura KA longula Er.

Erichs. I.e. p. 154. —Thorns. I.e. p. 170. —Reitt. I.e. n". 16. —
Redt. I.e. p. 359. —Gemra. & Har. I.e. p. 817.

Sprietknots donkerbruin. Middelscheneu bij e? aan den top een

weinig verbreed.

Lengte 2| mm.

Op bloemen en achter boomschors.

Ik vond deze soort bij Breda, Aug., Vianen, Juni en Valkenburg

Juli. Ook bij Beek (Veth).

11. Epuraea angustula Sturm.

Sturm, I.e. p. 74 lab. ccxcvi. —Erichs. I.e. p. 150. —Heitl. I c. n°. 20. —Redt.

},c. p. 358, —Genim. k Ilar. I.e. p. 816.
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Lichnani zeer smal mei evenwijdige zijden, sterk afgeplat.

Lengte 2^—"2^ mm.

Deze soort, welke o.a. bij Crofeld voorkomt, kan ook in Nederland worden

waargenomen.

12. Epitraea pusilla Illig.

Illig. Kiif. Prems. p. 386 {Niliilula). —Sturra, I.e. p. 76 tab.

ccxcTi. —Erichs. I.e. p. 153. —Thorns. I.e. p. 174. —Rcitt. I.e.

n'. 23. —Redt. I.e. p. 359.

De dekschilden reiken over het pygidium. Bij r? zijn alle schenen

een weinig gebogen, de middelste bovendien aan den top naar binnen

verbreed.

Lengte 3 mm.

Achter boomschors , vooral van wilgen.

Breda (Heylaerts) ; Bunde (Maurissen) ; Maastricht (de Heusch).

13. Epuraea oblonga Hrbst.

Ilorbst, Kof. V. p. "lïö t. oi I'. i. {Nitidula). —Stiirm, I.e. p. 72 lab.

ccxcvi. —Eric s I.e. p. 153. —Thoms. I.e. p. !7(). — lìeill. l.c n". 21. —
r.edt I.e. p 358. —Gemm. & Har. I.e. p. 818.

Bruinachtig geel. Middelschenen bij ^ aan het uiteinde een weinig verbreed.

Lengte bijna 3 mm.

Deze soort, welke in Bekie en Duitschland voorkomt, zou in Nederland ook

kunnen worden aangetroffen.

14. Epuraea florea Erichs.

Erichs. I.e. p. 155. —Thoms. I.e. p. 170. —Reitt I.e. n°. 25. —
Redt. Le. p. 358. - Gemm. & Har. I.e. p. 817.

Geel of roodgeel; sprieten eenkleurig geel. Middelschenen bij i

aan het uiteinde iets verbreed.

Lengte 2^ mm.

Op bloemen in 't voorjaar; zeldzamer aan boomsappen en achter

boomschors.

Ik zag voorwerpen uit Rotterdam en Maarsbergen , Juli (Snellen)
,

Vorden, Juli en Aug. (Groll) en Zierikzee (Fokker).

15. Epuraea melanocepuala Marsh.

Marsh. Ent. Brit. p. 136 (Nüidula). —Sturm, I.e. p 83 tab. ccxcvii. —
Erichs. I.e. p. 1.56. —Thoms. I.e. |>. 171. —Beili. I.e. n". 27. —Bedt. Ie.

p. 358. —Gemm. «k Har I.e. p. 817.

Kort eivormig, gewelfd; kleur veranderlijk. Kop en halsschild zwartbruin,
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matglanzend, dekschilden licht roodbruin of wel het geheele dier zwarlbruin

of geelbruin.

Lengte :2} mm.

Deze soort, welke in geheel Diiiischland en Engeland voorkomt, is in Nedei'-

land nog niet waargenomen.

16. Epüea-Ea. limbata F.

Fabr. Mant. I. p. 52 {Nilidula). —Sturm , I.e. p. 86 tab. ccxcvii. —
Erichs. I.e. p. 157. —Thorns. I.e. p. 177. —Reitt. I.e. n". 28. —Redt.

I.e. p. 357. —Gemoi. & Har. I.e. p. 817.

Liehaam breed eivormig; bovenzijde roestkleurig rood: halsschild

in 't midden bruin of zwartachtig, dekschilden nabij het uiteinde

bruinachtig; sprieten, behalve de donke;e knots, en de pooten roodachtig;

soms is de geheele kever eenkleurig rood.

Lengte 2^ mm.

Achter boomschors o.a. van appel- en perenbooinen , aan uitvloeiende

sappen van boomen, onder afgevallen bladeren, aan boomwortels en

in paddestoelen.

Ik zag voorwerpen uit den Haag (van Stolk), Middelburg (Gerth

van Wijk) en Maastricht (Maurissen).

V. NITIDULA Fabr. Syst. Ent. 1775. p. 77. —Sturm. I.e.

De soorten van dit genus leven meestal op aas, op beenderen,

zelden achter boomschors en in paddestoelen.

In Europa komen 7 soorten voor.

a. Dekschilden eenkleurig bruin 2. nifipcs L.

Dekschilden gevlekt Ij.

b. Dekschilden bruin, elk met eene ronde geel-

roode vlek 1, bipustalata L.

Dekschilden bruin, elk met 2 okergele vlekken,

soms nog met 2 vlekjes bovendien aan den

zijrand of wel alle vlekjes vloeien ineen. 3. quadripiistnlnla F.

1. NlTIDULA BIPUSTULATA L.

Linn. Fn. snee. p. 148. —Sturm, I.e. p. 92 tab. ccxcviii. —
Erichs. I.e. p. 158. —Thoms. I.e. p. 167. —Redt. I.e. p. 359. —
Gemm. & Har. I.e. p. 819.

Bij het (? is het halsschild aan den top een weinig smaller en

fijner bestippeld,
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Lengte 4—4^ ram.

Komt dikwerf in huizen voor. Zij schijnt aan allerlei zaken te

knagen, als eetwaren, beenderen en wollen stoffen. Ook aan aas en

zeldzamer op paddestoelen.

2. NiTIDULA RUIIPES L.

Liiin. Syst. Nat. I. "2 p. 573. —ReJt. I.e. p. 350. —Gemm. & Har. I.e.

p. 810.

Syn. Ohscura Fabr. Spec. Ins. I p. Ol. —Slurin, le. p. 9i. —Erichs. I.e.

p. 160. —Thorns. I.e p. 167.

Sprieten, behalve de donker gekleurde knois, alsmede de poolen rood. Bij ? is

het hal.'<schild sterk bestippeld en bovendien mei eeiie slippehij.

Leniite i—4.} mm.

Bij rollende stoffen. Deze soort komt o.a. voor bij Crefeld en EIbcrfeld,

doch is in Nederland nog niet aangetroffen.

3. NiTIDOLA QUADRIPUSTUJiATA F.

Fabr. Ent. Sijsl. I. p. 255. - Sturm, I.e. p. 96. —Erichs. I.e.

p. 160. —Thoms. I.e. p. 167. —Kedt. I.e. p. 359. —Gemm. &

Har. le. p. 819.

Syn. Canmria Schaller, Srhriß. Nat. G<'s. Hal. I. p. 257.

Sprieten, behalve de donkere knots, alsmede de poot en roodbruin.

Eet lichaam is meer langwerpig; het halsschild als bij de vorige soort.

Lengte 3—3.} mm.

Komt veelvuldig voor in zandige streken, vooral in de duinen op

beenderen van half vergane dieren, in gezelschap van Dcrmcslcs-,

Saj)riniis- en 0//u«i/a-soorten.

VL OMOSITAErichs. Germ. Zdtscìi. IV. 1843. p. 298. —Sturm, le.

De soorten van dit genus leven op afgeknaagde beenderen, zeer

zeldzaam op bloemen of achter boomschors.

In Europa komen 3 soorten voor.

Roestkleurig ; de dekschilden donker gevlekt en

elk met 3 flauw aangeduide kielvormig ver-

heven langslijnen , die naar achteren lang-

zamerhand verdwijnen ).. depressa L.

Donkerbruin ; halsschild roestkleurig , in 't mid-

den zwart; dekschilden aan het uiteinde en

bovendien eenige vlekken roestkleurig. . 2. 6'o/oh L.
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Donkerbruin; zijrand van het halsschild roest-

kleurig en eene gemeenschappelijke vlek

op de dekschilden okergcel 3. discoidca F.

1. Omosita depressa L.

Linn. Faun. suec. p. 151 {Silpha). —Stunn, I.e. p. 118. lab. ceci. —Erichs.

I.e. p. 166. —Thorns. I.e. p. 165. —Redi. I.e. p. 361. —Gemm.& Har. I.e. p. 821

Lengle i —5 mm.

Komi bij Elberfeid voor, doeh is in Nedcrhuid nog niel waargenomen.

2. Omosita Colon L.

Linn. Fn. snec. p. 151 (Sitp/ui). —Sturm, I.e. p. 120. —Erichs.

I.e. p. 167. —Thorns. I.e. p. 165. —Redt. i.e. p. 361. —Gemm.

& Har. I.e. p. 822.

Van deze soort komen soms onvolkomen gekleurde voorwerpen

voor, die nagenoeg geheel licht roestkleurig zijn.

Lengte 2—
3J mm.

Overal zeer gemeen.

3. Omosita discoid ea f.

Fabr. SijsL Eni. p. 78 {Mtidnin). —Sturm, le. p. 122. —Erichs.

I.e. p. 168. —Thoms. I.e. p. 165. —Kedt. I.e. p. 361. —Gemm.

& Har. I.e. p. 823.

Lengte 2—3.^ mm.

Met de vorige.

Vn. SORONIAErichs. Cmn. Zrilsr/ir. IV. 1S43 p. 277. —Sturm
,

I.e.

Achter boomschors en aan uitvloeiende sappen van boomen.

In Europa komen 3 soorten voor.

Dekschilden duidelijk en dicht bestippeld en

bovendien met 5 eenigszins onduidelijke ver-

heven langslijnen. Lichaam een weinig ge-

welfd, donkerbruin met lichtere en donkere

vlekjes bestrooid. Voorschenen bij <? gebogen

en aan den top verdikt (Hg. 34) ... 1. pniKinlifisiina Illig.

Dekschilden niet dicht bestippeld, met 4—

5

nauwlijks aangeduide langslijnen. Lichaam

meer afgeplat en lichter gekleurd, met zwart-

achtige vlekjes en streepjes geteekend , welke
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iets achter het midden der delcschilden eene

lichtere vlek insluiten. Voorschenen bij <î

gewoon (fig. 35) 2. grisea L.

1. SOUONTAPUNCTATISSIMA IlUg.

lUig. Scfiiipul. Mag. p. 598 {Niiidula). —Sturm, I.e. p. 105 tab.

ccxcix. —Erichs. I.e. p. 162. —Thorns. I.e. p. 166. —Redt. I.e.

p. 360. - Gemra. & Har. I.e. p. 820.

Lengte 5—6 mm.

Zeldzaam, aan uitvloeiende sappen van eiken en berken. Ik zag

voorwerpen uit Arnhem (v. M. de Rooij), Rotterdam (Veth), Leiden

(Perrin) en Haarlem (Groll).

2. SOBONIA GRISEA L.

Linn. Fn. suec. p. 151 {Silp/ia). —Sturm, I.e. p. 107. —Erichs.

I.e. p. 163. —Thoms. I.e. p. 166. —Redt. I.e. p. 360. —Gemm.

& Har. I.e. p. 819.

Syn. Varia Fabr. Spec. Ins. I. p. 92 (ISitidula).

De larve is beschreven door Curtis in de Trans. Linn. Sue, 1. p.

87. t. 5. f. 6—11.

Lengte 3^ —5 mm.

Zeer gemeen in 't voorjaar achter boomschors. Ik trof haar een-

maal in groot aantal aan bij Vianen op rijpe frambozen.

VIII. AMPHOTIS Erichs. Genn. Zeilschr. IV. 1843. p. 290. —
Sturm , I.e.

In Europa komen 2 soorten voor.

1. Amphotis marginata Fabr.

Fabr. Spec. Ins. I. p. 91 {Nilidula). —Sturm, I.e. p. 113. tab.

ecc. —Erichs, le. p. 165. —Thoms. I.e. p. 164. —Redt. I.e. p.

360. —Gemm. & Har. I.e. p. 821.

Syn. Biloba Hrbst. Art/. V. p. 238. t. 53. f. 8. h. H (Nitidula).

Bruin ;
langs de randen iets lichter. Halsschild en dekschilden met

zeer breeden en omgebogen randzoom. De dekschilden bedekken het

pygidium geheel; zij zijn sterk bestippeld en met 5 verheven langs-

lijnen
,

aan den wortel met 2 langwerpige roodgele vlekken en een gelijk

gekleurden
,

gemeenschappelijken
, afgebroken band achter het midden.

Lengte 4—5 mm.
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Deze soort leeft in oude boomen bij Lasins fitligiiinsns , zelden aan

eikensap en op bloemen.

Ik zag voorwerpen uit Noordwijk en Velzen (Kinker) , Arnhem

(v. M. de Kooij)
, Breda (Leesberg) en Zutfen (Seipgens).

IX. IPIDIA Erichs. Gmv. Zellsc/ir. IV. 1843. p. 289.

In Europa komen 2 soorten voor.

Ipidia quadbinotata Fabv.

Fabr. Syst. EL II. p. 579 Ups). -- Sturm, i.e. XIV. p. 97. tab. CCLXXXVI

(fy,s). — Erichs. I.e. p. 139. —Thorns. I.e. p. 163. —Redt. I.e. p. 360. —
Gemm. & Har. I.e. p. 8'20.

Glanzend zwart, onbehaard; mond, sprieten en tarson roodaelitig; de f;egroefde

zijrand van hel halsschild donkerbruin. Dekschilden met stippellijnen (de 7«' tus-

schenruinite kielvormig verheven), elk met 2 groote roode vlekken. Bij (? bevindt

zich een klein 6'^ buik-segment.

Lengte 4—5 mm.

Onder rottende eiken- en dennenschors.

In Nederland nog niet aangetroffen.

X. PRIA Stephens, ///. lìrif. III. 1830. p. 49. —Sturm, I.e. XV.

In Europa komen 2 soorten voor.

Pria Dulcamarae Scop.

Scopoli, Ent. Carli, p. 22. {Lana). —Sturm, I.e. p. 127 tab.

cccii. —Erichs. I.e. p. 168. —Thoms. I.e. p. 152. —Redt. I.e.

p. 361. —Gemm. & Har. I.e. p. 824.

Syn. Cormyp/iom mandibularis Laporte, Hist. nat. des Ìììs. 2 p. 12 (<?).

Syn. Pria truncatella Steph. ///. Brit. III. p. 50. 1 (c?).

Bruinachtig geel, eenigszins olijf kleurig , zijdeglanzig; schildje en

onderzijde donkerder gekleurd; dekschilden meer roestkleurig met

donkeren naad; pooten lichtgeel. De sprieten bij c? overschrijden

meestal de halve lichaamslengte. De knots, welke bij c? uit 4 leedjes be-

staat , is gezaagd (fig. 6ft) , bij j uit 3 leedjes evenals bij Mcliget/ies (fig. 6^).

Zij gelijkt zeer op eene kleine Mcligetlies.

Lengte 14—2 mm.

Zeldzaam op de bladeren van Solaiiiim dulcainnra.

Ik zag voorwerpen uit den Haag en Driebergen (Six) , Arnhem

Aug. (v. M. de Rooij), Rotterdam (Snellen), Maastricht, Juli (Mauris-

sen en Everts) en Sterkenburg, Sept. (Kueppelhout).
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XI. MELIGETHESSteph. Illuslr. of Brit. Ent. Mand. III. 45. —
Sturm, ümlschl. Im. XVI. 1845. —Reitter, liev. 1871.

De soorten van dit genus zijn zwart, bruin of metaalkleurig , fijn

neerliggend behaard. Bij c? de voor- en middentarsen sterker verbreed

en bovendien een klein anaal-segment.

Zij leven bijna uitsluitend op bloeiende planten, zeer zelden achter

boomschors en aan uitvloeiende sappen van boomen.

Slechts enkele soorten zijn schadelijk aan kultuurge wassen.

In Europa komen 110 soorten voor.

a. Klauwen ongetand (fig. 36^) . . . • b.

Klauwen met een grooten tand aan den wor-

tel (fig. 66) OCX.

h. Voorhoofd aan den voorrand recht of bijna

recht afgeknot (fig. 36«) c.

Voorhoofd aan den voorrand met eene uitran-

ding in t midden (fig. 57a) kk.

Voorhoofd aan den voorrand boogsgewijze of

in een halven cirkel uitgerand (fig. 67) qq.

c. Bovenzijde van halsschild en dekschilden , bij

sterke vergrooting gezien, geenszins segrijn-

achtig of netsgewijze geaderd tusschen de

stippels; wel kunnen de stippels in golvende

lijnen geplaatst staan (fig. 36r) , of door gol-

vende dwarslijntjes verbonden zijn (fig. 40) d.

De geheele bovenzijde of ten minste de dek-

schilden alleen, bij uiterst sterke vergrooting

gezien, duidelijk segrijuachtig of netsgewijze

geaderd tusschen destippels (fig. 3 7, 38 en 39) r.

d. Dekschilden zeer dicht bestippeld, welke be-

stippeling in de breedte gegolfd of gerimpeld

is; lengte 2| —4 mm. (fig. 36c) e.

Stippels der dekschilden rimpelig verbonden

(fig. 40); lengte li— 2J, mm 17 suhrugosus Gyll.

Dekschilden gewoon bestippeld, niet rimpelig g.

e. Halsschild en dekschilden even fijn en dicht

bestippeld 1. rußpes Gyll.
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Halsschild minder dicht bestippeld dan de

dekschilden /.

/. Halsschild minstens even breed als de wortel

der dekschilden. Lichaam breed eirond . 2. Iiimharis Sturm.

Halsschild aan de basis nauwlijks zoo breed

als de wortel der dekschilden. Lichaam ovaal. 3. Försteri Reitt.

g. Voorschenen aan den buitenrand tamelijk fijn

en gelijkmatig getand 16. ccrviuus Er.

Voorschenen met 2 groote kamvormige tandjes

(van welke menigmaal 1 of 2 aan den wortel

der scheen en 1 kort voor het uiteinde meer

uitsteken), of wel zij zijn zeer krachtig en

gelijkmatig getand (fig. 42 en 43) /j.

Voorschenen aan den wortel gekorven en

slechts nabij het uiteinde krachtig getand

(fig. 49 , 50 , 52 , 53 en 54) , of wel zij zijn

geheel onregelmatig gezaagd (fig. 51) k.

II. Voorschenen met groote tanden , 1 of 2 nabij

den wortel en 1 of 2 nabij het uiteinde (fig. 43) i.

Voorschenen met scherpe zaagtandjes gelijk-

matig bezet, de bovenste schuin geplaatst,

de onderste meer recht naar buiten gericht

(fig. 42) 18. sm-ipes Gyll.

i. Dekschilden nog niet dubbel zoo lang als het

halsschild, uiterst fijn behaard .... 19. iiaiius Er.

Dekschilden dicht behaard, dubbel zoo lang

en ook iets breeder dan het halsschild. Dit

laatste loopt naar voren smaller toe . . 20. villnsus Bris.

/;. Halsschild aan de basis minstens even breed

als de wortel der dekschilden en hoogstens

i breeder dan lang /.

Halsschild aan de basis hoogstens even breed

als de basis der dekschilden en veel breeder

dan lang m.

/. Voorschenen van het midden tot aan het uit-

einde met 4 breede, niet lange, krachtige

tanden, van welke de voorlaatste de krach-

tigste is 30, moestits Er.
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Voorschenen aan tien wortel fijn , en daarop

duidelijker gezaagd, aan het uiteinde met

4—5 opeengedrongen, eenigszins scheef

staande groote tandjes 31. flavipes St.

m. Pooten zwart of donkerbruin, behalve de voor-

pooten welke meer roodbruin zijn w.

Pooten alsook de sprieten geelrood of rood . o.

II. Sprieten, behalve het 2" lid, donkergekleurd;

voorschenen fijn getand, aan het uiteinde

met 3 langere scherpere tandjes (fig. 50). 32. memnoììlus Er.

Sprieten roodbruin, de 2 eerste leden lichter

gekleurd; voorschenen van het midden tot

aan het uiteinde met korte breede tand-

jes (fig. 49) 28. bracliialis Er.

0. Voorschenen onregelmatig scherp getand (fig.

51). Bovenzijde van 't lichaam zeer fijn en

dicht bestippeld en bovendien dicht en zeer

duidelijk grijs behaard 29. picipcs St.

Voorschenen regelmatig fijn getand, aan het

uiteinde met veel langere tandjes (fig. 53, 54).

Bovenzijde meer of min wijd uiteen en krachtig

bestippeld en bovendien uiterst kort en zwak

donker behaard
P-

p. Zwart of bruinzwart. Pygidium en de laatste

buikringen van dezelfde kleur als het ge-

heele lichaam o.

Zwart met bruinachtigen vetglans. Pygidium

en gewoonlijk ook de laatste buikringen rood. 35. hacmorrhoidalis

q. Zeer breed en kort ovaal
, sterk gewelfd

; dek- Forst.

schilden hoogstens dubbel zoo lang als het

halsschild 33. ocliropus St.

Langwerpig ovaal; dekschilden veel meer dan

dubbel zoo lang als het halsschild ... 34. brunnicornis St.

r. Voorschenen zeer zwak gelijkmatig getand

of slechts gekorven (fig. 37a) 's.

Voorschenen aan den wortel zeer fijn gezaagd,

van af het midden met krachtige, meestal

ongelijke zaagtanden (fig. 41) , , . , 14, SympinjU Eeer.



34 BIJDRAGE TOT DE KENNIS

Voorschenen gekorven of fijn gelijkmatig ge-

tand, met 2 meer uitstekende tandjes , welke

door eenige kleinere van elkaar gescheiden

zijn (fig. 44) 21. obscurus Er.

Voorschenen fijn getand of gekorven, aan

het uiteinde altijd met eenige langere tandjes

(fig. 45 en 46) cc.

s. Sprieten en pooten licht bruinachtig geel of rood t.

Sprieten donkerder of lichter gekleurd, de

knots echter altijd donker v.

t. Het fijne netwerk tusschen de stippels op het

halsschild vormt hoekige celletjes ... 4. discolor Reitt.

Het fijne netwerk vormt ronde celletjes //.

u. Donkerbruin met zeer geringen blauwachtigen

weerschijn. Dekschilden roodbruin, zeer wijd

uiteen bestippeld 5. subrubictindus Reitt.

Zwart, met uiterst zwakken blauwen weerschijn

aan de zijden van halsschild en dekschilden
;

halsschild en schildje fijn en dicht, dekschil-

den sterk en wijd uiteen bestippeld . . 6. Rhenanus Reitt.

V. Zwart, zelden met geringen metaalglans.

Schildje en naad der dekschilden van dezelfde

kleur als de omliggende deelen w.

Bovenzijde often minste de dekschilden metaal-

glanzend, de naad en gewoonlijk ook het

schildje zwartachtig z.

w. Bestippeling zeer fijn en dicht, de tusschen-

ruimten kleiner dan de stippels x.

Meer wijd uiteen bestippeld ; de tusschenruim-

ten even groot of grooter dan de stippels y.

a: Donkerbruin of de dekschilden eenigszins rood-

bruin 7. pumilus Er.

Zwart, met zeer geringen, olijf kleurigen of

bronskleurigen weerschijn, zelden effen zwart. 8. coracinus St.

y. Bovenzijde tusschen de stippels met een netwerk

van hoekige cellen 9. subaetieus St.

Bovenzijde zeer fijn van de eene stip naar

de andere van fijne dwarsstreepjes voorzien. 15. Ranunculi Reitt,
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5. Ëet fijne netwerk tussclien de stippels van het

halsschild vormt ronde celletjes (fig. 38). lO.roeyulcùrirfiisFiiTst.

Het fijne netwerk vormt meer of min hoekige

celletjes (fig. 39) aa.

aa. Pooten donker, de voorste en bovendien alle

schenen menigmaal lichtbruin . . . . 11. lirassicar Scop.

Pooten en spriet wortel rood of geelachtig bb,

bl). Halsschild even breed of Iets breeder dan de

dekschilden. Sprietknots bruin. ... 12. viridescens F.

Halsschild smaller dan de basis der dekschil-

den. Sprietknots roodbruin 13. Czwalwai Reitt.

cc. De geheele oppervlakte, bij sterke vergrooting

gezien, vertoont fijne dwarsstreepjes, diede

stippels verbinden
ff.

Kop en halsschild tusscheu de stippels glad;

de dekschilden, bij sterke vergrooting gezien,

duidelijk netsgewijze geaderd dd»

dd. Voorschenen fijn gezangd, aan het uiteinde

met 2 veel grooten) tegen elkaar staande

tanden (fig. 45) 22. Udms Bris.

Voorschenen fijn en duidelijk gezaagd, aan

het uiteinde met verscheidene grootere ver-

dikte tandjes cc.

ee. Blauwgroen, metaalachtig; metasterniim dicht

en krachtig bestippeld 36. Dìecìdi Reitt.

Kop en halsschild zwart
, met geringen blauw-

gi'oenen weerschijn, de dekschilden donker

violet; metasternum bijna niet bestippeld. 37. ntmmentarivs

ff. Halsschild aan de basis iets breeder dan de Pörst.

basis der dekschilden 23. nmbrosus St.

Hälsschild hoogstens even breed of smaller

dan de dekschilden gg,

gg. Voorschenen fijn gekorven of gezaagd, nabij

het uiteinde met eenige grootere ongelyke

tanden (fig. 47) h!i.

Voorschenen aan den wortel fijn gezaagd,

van het midden tot aan het uiteinde met 4

grootere breède driehoekige tandjes (fig. 48). . 4 ' . , ü
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hh. Bovenzijde glanzig, kort en niet dicht don-

ker behaard 24. maurns St.

Bovenzijde tamelijk lang en dicht bruingrauw

behaard 25. hicaniis St.

ti. Langwerpig eirond, dicht en fijn bestippeld,

zeer kort zwartaclitig behaard. De 2 eerste

leden der bruine sprieten benevens de voor-

pooten rood 26. fuligiiiosiis Er.

Breed ovaal , tamelijk dicht en krachtig be-

stippeld , zeer kort bruinachtig behaard. De

3 eerste sprietleden gewoonlijk rood;pooten

donkerrood 27. ovaliis St.

A7.-. Bovenzijde tusschen de stippels volkomen glad //.

Dekschilden tusschen de stippels gedeeltelijk

of geheel fijn netsgewijze geaderd; kop en

halsschild glad 44. aeslimabilis Reitt.

//. Voorschenen aan den top met een of meer

grootere tanden (fig. 55 en 56) mm.

Voorschenen tamelijk gelijkmatig en sterk

gezaagd (fig. 57) 43. assiruilis St.

mm. Halsschild fijn en dicht, de dekschilden meer

wijd uiteen en krachtiger bestippeld. Sprie-

ten meestal bruin, de twee eerste leden

rood, zelden de sprieten geheel rood
;

pooten

gewoonlijk roodgeel 38. difficilis St.

Halsschild iets fijner , doch even dicht als de

dekschilden bestippeld uiteinde der sprieten

benevens de achterpooten dikwerf donker nn.

IUI. Dekschilden met duidelijk uitpuilende

schouders -39. morosus Er.

Dekschilden zonder uitpuilende schouders oo.

00. De beharing aan de bovenzijde zoo kort,

dat zy schijnt te ontbreken 41. ludunsiis Forst.

Beharing, ofschoon kort, toch duidelijk pp.

pp. Sterk gewelfd , dicht en diep bestippeld
,

glanzig, zeer kort, donker, doch tamelijk

dicht behaard. Sprieten bruin ,
behalve de

g ççrstc roode leden. Pooten roodbruin . 40. viJuatus St.
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Weinig gewelfd , fijn en zeer dicht bestippeld
,

weinig glanzig, zeer dicht en duidelijk be-

liaard. Spiieten zwart, de 2 eerste leden

alsook de jiooten roodgeel 42. pedirularius F.

<jq. Voorschenen regelmatig en vrij lang getand
,

rood of bruinrood (fig. 58) 45. disroUleiis Er.

Voorschenen met groote kamvormige tanden
,

aan de basis bijna altijd eenigszins onregel-

matig gezaagd (fig. 59 en 60) , zwart of

donkerbruin rr.

Voorschenen aan de basis fijn, van daarvan

lieverlede sterker gezaagd , met 2 of 3 lan-

gere, door kleinere gescheiden tandjes ss.

rr. Halsschild en schildje tusschen de stippels

fijn netsgewijze geaderd. Lichaam kort ge-

drongen eirond. Sprieten, behalve het rood-

aclitige 2" lid, en bovendien de pooten zwart.

De tandjes aan het uiteinde der voorschenen

eenigszins schuin (fig. 59) 46. trislis St.

Slechts het schildje fijn netsgewijze geaderd
,

het overig gedeelte glad. Lichaam meer

langwerpig. AVortel der sprieten rood* pooten

donker gekleurd, de zaagtandjes der voor-

schenen naar het uiteinde toe steeds

langer (fig. 60) 47. planiusculus Heer.

s.S. Dekschilden uiterst fijn dwars geribbeld.

Lichaam ovaal
,

gewelfd
,

glanzig zwart , zeer

kort behaard; sprieten en pooten donker

gekleurd tt.

Dekschilden niet dwars geribbeld. Lichaam

langwerpig ovaal, weinig gewelfd, meestal

grauwzwart, weinig glanzig; spiieten en

pooten gewoonlijk roodachtig ww.

II. Halsschild hoogstens aan de zijden en voor

het schiMje met sporen van geaderde streep-

jes tusschen de stippels; dekschilden volko-

men glad, zeer glanzig uu.

Bovenzijde of alleen de dekschilden, behalve
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de eigenaardige dwarsribbels
,

bovendien

met eeu fijn netwerk tusschen de stippels vv.

îiu. Van de 2 langere tandjes bevindt zich het

eeue aan of nabij het uiteinde, het andere

in of voorbij het midden (fig. Gl). Lichaam

ovaal, diep zwart, glanzig, fijn en niet zeer

dicht bestippeld, fijn zwart behaard. . 48. lucjubris St.

Van de 2 langere tandjes bevindt zich het

eene aan of nabij het uiteinde, het andere

vóór het midden (fig. G2). Lichaam lang-

werpig ovaal, diep zwart, fijn en dicht be-

stippeld, fijn zwart behaard 49. rjugalinits Er.

vi\ Slechts de dekschilden fijn netsgcvvijze ge-

aderd en zeer dicht bestippeld. Laatste buik-

segment bij <? in 't midden voor den achter-

rand met eene kleine verheven d warslij st. 50. »wllilidua Reitt.

Bovenzijde geheel fijn netsgewijze geaderd

en dicht tamelijk fijn bestippeld (fig. 63).

Laatste buik-segment bij Ì voor den achter-

rand in 't midden met een groot bruin be-

haard bultje 5L erfi'imn Er.

ivw. Voorschenen met i5 sterker uitstekende tandjes

(fig. 64). Vuorrand van het voorhoofd in 't

midden met eeu klein stomp uitsteekseltje

(fig. 64a). Lichaam zwart, tamelijk glanzig,

fijn, niet zeer dicht bruinachtig grijs behaard.

Pooten donkerbiuin, de voorschenen lichter. 52. vxilis St.

Voorschenen met 2 sterker uitstekende tand-

jes (fig. 65). Voorrand van het voorhoofd

in 't midden zonder uitsteeksel. Lichaam

zwart, eenigszins loodglanzig, vrij dicht grijs

behaard. Sprieten en pooten rood, de ach-

terpooten menigmaal iets donkerder. . 53. erytitrojnis Oyll.

XX. Voorrand van het voorhoofd recht afgeknot.

Voorschenen fijn gekorven, achterschenen

slechts met haartjes bezet. Lichaam weinig

gewelfd 54. Hehcs Er.

Voorrand v^n liet vop)hoofd halfcjikelvormig
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uitgerand. Voorschenen sterk getand, de

achterschenen met stijve doornties bezet.

Lichaam sterk gewelfd yy,

y IJ. Voorschenen aan het uiteinde met 4 grootere,

aan de basis met kleinere tandjes (fig. 67a).

Dekschilden fijn dwars geribbeld. Mond

bruin. Oppervlakte van het lichaam zwart,

dicht en fijn bestippeld, donker behaard. 55. solidus Kugel.

Voorschenen met naar het uiteinde grooter

wordende tandjes, de 2 laatste of de laatste

alleen daarentegen wederom kleiner (fig. 68).

Oppervlakte van het lichaam zeer fijn grauw

behaard, dicht en krachtig bestippeld. Mond

rood 56. brevis St.

1. Meligethes eueipes Gyll.

Gyll. Ins. suec. I. p. 335 (Nitidula). —Sturm, I.e. p. 5 tab. ccciv. —
Erichs, le. p. 171. —Thorns. I.e. p. 153. —Reitt. Rev. n°. i. —Redt. I.e.

p. 36-2. —Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Lichaam breed, zwart, in den regel met geringen groen- of violetachtigen

weerschijn; de randen van het halsschild dikwerf roodachtig doorschijnend.

Kop, halsschild en schildje zeer fijn dicht grijs, de dekschilden zwartachtig

behaard; sprieten, behalve de donkere knots, alsook de pooten rood. Voorschenen

zeer fijn, naar het uiteinde toe scherper en duidelijker gezaagd (fig. 36).

Lengte 3j—4 mm.

Deze soort, welke o. a. bij Crefeld, in Relgie en Engeland voorkomt, zou

ook in Nederland kunnen worden aangetroffen.

2. JIeliqethes lumbaeis Sturm.

Sturm, I.e. p. 7 tab ccciv. —Erichs, le. p. 172. —Thoms. 1 c. p. 153.

—

Reitt. Rev. ü\ 2. —Redt. I.e. p. 363. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Meer gewelfd en in den regel iets kleiner; hetl^ sprietlid bruin, daarop volgen

eenige roode leden, knots zwart; pooten donker roodbruin, dikwerf de achterste

zwartbruin. Overigens veel overeenkomst met de vorige.

Lengte 2J—3f mm.

Op Genista en Rhamnus. Komt in België voor, doch is nog niet iq

Nederland aangetroffen.

3. Meligethes Föesteei Reitt.

üeilter, Rev. n°. 3.
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Deze soori liecfi veel overccnkomsl met de vorige. De 3 eorslc spriclleden

zijn geelrood, de volgende donkerljruiii, de knots nog donkerder. Poolen rood,

de aclilerdijen gewoonlijk roodbruin.

Lengte "2^ nnii.

Ik zag van deze soort ecu enkel voji'\ver(» uii liiiliisc'.i Lux.MÙa.'g; üverigcn.5

koail zij bij Aken voor.

4. Meligetues discolob Reitt.

Reitter, Zeitschr. 1S7'2 p. :255.

Roodbruin, zwak metaalglanzig; kopen lialssdiild met donkei'lilaiiwen glans:

krachtig doch wijd u.leea b 'stipp.^ld , on'oshaard. Sprieten en pojten licht

geelrood.

Lengte li mm.

Deze soort komt bij LIberfeld voor en kan wellicht ook hier te lande

ontdekt worden.

5. Melig ETHES subrubicuxdus Reitt.

Reitter, Ret: n". S.

Lengte U —1^ mm.

Deze mij onbekende soort komt bij Crr-fell en bij .\kpii voor en zou wi'lliclit

ook in Nederland kunnen worden aangctroH'cn.

6. Meligetues Riie.vanus Reitt.

Reitt. Beri Zeitschr. 187'2 p. I2:i tab. 7 f. 1.

Van Coeriileovirens onderscheiden door de donker bruinzwarle kleur der

bovenzijde, de nauwlijks zichtbare beharing en het dicht bestippeldc scliil.lje.

Lengte 2—3 mm.

Deze mij onbekende soort kouit in de Rijnprovincie voor.

7. Meligetues pumi lus Er.

Erichs. I.e. p. 176. —Reilt. Rev. n<». 9. —Re.lt. i.e. p. oßß. —Gemai. &
Har. I.e. p. 827.

Var. Decoloralus Forst. Verh. Prrnss.. Rheiiil. VI. p. 1<S. —Gem.n. &. [Jar.

I.e. p. 82:..

Voorsdienen tamelijk breed. Sprietwortel en pooton geelbruin. Re achlerbneken

van het hals.schild steken als kleine tamljes uit. Bij de var. decoloralus zijn de

dekschilden roodbruin.

Lengle Is— 1| mm.

Deze soort, welke o.a. bij Elberfeld voorkomt, zon ook in Ncderkind kunnen

worden aangetroffen. De variëteit komt ook in liel,:iie vooi'.

8. Meligetues coracikus St.

Sturm, le, p, 17 t?à>, cccvi, —Erichs, le. p. 175. —Thoms,^
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I.e. p. 155. " Reitt. Her. n. 10. - Redt. Le. p. 363. —Gemm.

& Har. I.e. p. 825.

Dicht en zeer tìjn bestippeld, fijn behaard; de 2 eerste sprietleden

roodbruin, de overige zwart; achterpooten bruin, voorpooten geelrood.

Lengte 1? —2,!^ mm.

Niet zeldzaam op Ga/ü/m-soorten , Umbelliferen en Prunus spinosa.

i). Melig ETHES subaenefs St.

Sliirm, I.e. p. 11 lab. rxcv. —Erichs. I.e. p. 177. —Reill. Rev. n". IL —
Redt. I.e. p. 363. —Gemm. & Har. I.e. p. 828.

Lengte 1^—2-^ mm.

Volgens Bandi in de bloemen van Anemone nemorosa.

Komt bij Elberfeld voor. doch is in Nederland nog niet waargenomen.

10. Melig ETHES coeruleovirens Forst.

Förster, Vcrli. Pirtiss. Wieiiil. VI. p. 1. —Reitt. Her. n. 13. —
Redt. I.e. p. 367. —Geram. & Har. I.e. p. 825.

Gelijkt eenigszine op M. Bmssicat>, doch is korter; blauwachtig,

zwart behaard, dieper en minder dicht bestippeld. Wortel der sprieten

en voorschenen roodbruin.

Lengte 2 mm.

Ik trof deze soort op Calllia jialustris aan, bij Gorkum (Mei), bij

de Bilt (.Juli) en bij Ruurlo (Juli).

11. Memgetiies Brassicae Scop.

Scopoli, Enloinol. cannoHca 1763. p. 17 {D/nni'sles). Syn. acncns

Fabr. Syst. Ent. p. 78 (Nitidnln). —Sturm, I.e. p. 13 tab. cc-cv. - -

Erichs. I.e. p. 173. —Thoms. I.e. p. 154. —Reitt. Rev. n". 14. —
Redt. I.e. p. 363. —Gerani. & Har. I.e. p. 825. —Snell. v. Voll,

Nat. Hist. V. Nederl. Gelede Dieven 1860. p. 187. PI xii fig. 2.

Var. Anstmlis Kiist. Kn/. Eur. 15 42. —Reitt. Her. n\ 10.

Var. Cnerulens Mrsh. Eni. lirit. 132. 9.

De larve is beschreven door lleeger in de Silzh. Wien. Ae. 1854.

p. 278 1. 3.

Metaalgroen, nu eens lichter dan eens donkerder, soms naar het

blauwe of violet neigende, glanzend, fijn en dicht bestippeld en vrij

dicht en fijn grauw behaard; 1" en 2" lid der zwarte sprieten rood-

achtig. Hij de var. anstralis is de bovenzijde metaalachtig geelgroen
,

dicht geel behaard; bij de var. coerulens groenachtig blauw, blauw

of violet, nauwlijks behaard.
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Lengte 1| —2| mm.

Zeer gemeen op allerlei bloeiende planten, vooral in het voorjaar

op Cruciferen, Ranunculus, hyacinthen, paardebloemen en soms scha-

delijk aan kool.

Het j vreet zich in den bloemknop en legt daar hare eieren; de

uitgekropen larven verteren de bloemdeelen, verpoppen in den grond

en het imago komt in het begin van Juli weer op bloemen om daarna

te overwinteren. Het kevertje vhegt ook dikwerf in den zonneschijn.

12. Meligethes vibidescens f.

Fabr. Mant. I. p. 52. {Nüidula). —Sturm, Le. p. 15 tab. cccv.

—

Erichs. I.e. p. 175. —Thoms. I.e. p. 154 {virescens). —Reitt. Rev*

n". 15. —Redt. I.e. p. 363. —Gemm. & Har. I.e. p. 828.

Blauwgroen of blauw, zelden lichtgroen of purperkleurig, metaal-

glanzig, tamelijk dicht en diep bestippeld , kort zwart behaard. Gelijkt

overigens zeer op de vorige soort.

De var. Germanicus is blauw, menigmaal ook bruinrood, metaal-

glanzig, nauwlijks behaard.

Lengte 2

—

2.J
mm.

Nagenoeg even gemeen als de vorige soort.

13. Meligetues Czwalinai Reitt.

Reitt. Rev. u°. 16.

Metaalgroen, dicht en diep bestippeld, op de dekschilden meer

wijd uiteen, zeer kort donker behaard. Gelijkt overigens zeer op de

vorige soort en is wellicht eeue variëteit er van.

Lengte 2J mm.

Zij werd door den heer Maurissen bij Bunde en GronsveJd verzameld.

Ook trof ik haar aan bij Bunde en Valkenburg.

14. Meligethes Symphtti Heer.

Heer, Faun. helv. l. p. 405 {iSüidula). —Sturm, l.c p. 21 tab. cccvi. —
Erichs. I.e. p. 180. — Reitt. Rev. n. 21. —Redt. I.e. p. 363. —
Gemm. & Har. I.e. p. 828.

Kort ovaal en sterk gewelfd. Blauwachtig, soms met groenachtigen

weerschijn, glanzig, sterk en dicht bestippeld. De 2 eerste leden der

bruinachtige sprieten geelrood.

Lengte 2

—

2] mm.

De larve is beschreven door Cornehus in de SteU. Zeit. 1863 p. 116,
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Zeer gemeen in de bloemen van Symphytum officinale.

15. Meligethes Ranunculi Reitt.

neitter. Bed. Zeilsch. 1872 p. 127 tab. 7 1'. 2.

Deze soorl, welke bij Aken op Ficaria ranunculoides voorkomt, zou wellicht

ook in Nederland kiuuieu worden waargenomen.

Mij is zij onbekend.

16. Meliüethes coevinus Er.

Erichson, I.e. p. 177. —Reitt. Rev. n\ 24. —Redt. 1 c. p. 363. —Gemm.

& Har I.e. p. 825.

Geheel zwart.

Lengte 2^—2^ mm.

Komt bij Aken voor. In Nederland nog niet waargenomen.

17. Meligethes subkugosus Gyll.

Gyll. lus. snee. I. p. 236 {Nitiditla). —Sturm, I.e. p. 19. lab.

cccTi. —Erichs. I.e. p. 178. —Thorns. I.e. p. 155. —Reitt. Bev.

n°. 25. —Redt. I.e. p. 363. —Gemra. & Har. I.e. p. 828.

Var. Sitbslrigosiiii Er. I.e. p. 178.

Diep zwart, weinig glanzig, uiterst fijn en dun zwart behaard.

Pooten zwart of donkerbruin, voorschenen uiterst fijn gezaagd.

Lengte li; -24^ mm.

Zeldzaam. Bij den Haag, Mei; Gorkum, Mei en aan den Plasmolen,

Juli (Everts); Zutfen (Seipgens).

üe var. subdrir/osus , bij welke het 2*^ sprictlid en de voorschenen

roodbruin zijn , is in Nederland nog niet waargenomen ;
zij komt

echter in België voor.

18. Meligethes serripks Gyll.

Gyll. Itis. aiiec. IV. p. 301 {Nltidida). —Sturm, I.e. p. 35 tab.

cccviii. —Erichs. I.e. p. 187. —Thorns. I.e. p. 157. —Reitt. Rev.

n". 27. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm. & Har. I.e. p. 828.

Lichaam langwerpig eirond, zwart, zeer fijn grijs behaard, dicht

en fijn bestippeld. Sprieten en pooten roodbruin.

Lengte If, —1^ mm.

Op Saponaria officinalis en Salvia pratensis. Bij den Haag, April

en aan de Bilt, Juli (Everts).

19. Mkligethes nanus Er.

Erichs. I.e. p. 193. —Reitl. Rev. n". 33. —Redt. I.e. p. 367. —Gemm.

& Har, I.e.
82"
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Glanzig zwart. Sprieten en pooten lichter of donkerder rood, de achterdijen

soms zwart. Aan de voorschenen bevinden zich achtereenvolgens "2 grootere

tandjes aan den wortel, daaro[i 3 kleinere, dan een grootere en eindelijk 2

kleinere aan den top (lig. 43>.

Lengle Ij mm.

In het eerste voorjaar op de katjes van Salix atiriia en des zomers op

Sisymbrium aUiaria en Marrubium vulgare.

Komt in België voor, doch is nog niet in Nederland waargenomen.

20. Meligethes yillosus Bris.

Brisoiit, Cal. Gren. 1863. p. 53. —Reitt. Ucv. n". 34. - - Gemm.

& Har. I.e. p. 828.

De 4 voorpooten zijn roodbruin. —Gelijkt overigens op de vorige.

Lengte 2 mm.

Op Marrubium vukjare. Maastricht (Maurissen).

21. Meligethes obscubus Er.

Erichs. I.e. p. 203. —Thorns. I.e. p. 161. —Reitt. Rev. n'\ 36. —
Kedt. I.e. p. 365. —Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Langwerpig ovaal, gewelfd, zwart, dicht en fijn bestippeld, grauw

behaard; 2'' sprietlid roodbruin.

Lengte 1|—2 mm.

Den Haag, aan den Plasmolen, Juli, en in de omstreken van Maas-

tricht (Everts).

22. Meligethes bidens Bris.

nri>onl, Cat. Gren. 1863 p. 52. —Reitt. Rev. w. :;9. —Gemm. & Har-

I.e. |>. 825.

Zwart, lijn en zeer dicht bestippeld, weinig lieliaard. Sprieten en poolen

donkerbruin, de 2 eerste sprietleden en de v()or[ioolen roodbruin of rood.

Lengte 2—2^ mm.

Komt bij Elberfeld voor. Zou ook in Nederland kunnen worden waargenomen.

23. Meligethes umbrosüs St.

Sturm, I.e. p. 38 tab. cccviii. —Erichs. I.e. p. 188. —Thorns.

I.e. p. 159. —Reitt. Ri'v. n. 40. —Kedt. I.e. p. 365. — Gemm.

& Har. I.e. p. 828.

Kort eivormig, zwart, weinig glanzig, dicht en fijn bestippeld,

zeer fijn zwart behaard. Voorschenen en de 2 eeiste sprietleden

roodbruin.

Lengte 2| —2} mm,
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Op Gmista-soorten. Harkste , April (de Gavere) ; Rotterdam (Snellen)
;

ZuidhoU. (v. Voll.) en Nuth (Manvissen).

24. Meliqethes maurus St.

Sturm, I.e. p. 36 tab. cccviii, —Erichs, le. p. 189. —Thorns.

le. p. 158. —Reitt. Rcv. n". 42. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm.

& Har. Le. p. 826.

Var. Durus Reitt. Rov. n". 42.

Bovenzijde fijn en zeer dicht bestippeld; 2*" sprietlid roodbruin.

Voorschenen aan het uiteinde met 4 eenigszins krachtiger tandjes (fig. 47).

Bij de var. dmiiSj welke in België voorkomt, is het lichaam lood-

glanzig zwart
,

grauwzwart behaard en de voorschenen zijn reeds van

af het midden sterker getand.

Lengte 2—24 mm.

Leeft op Mentha en Salvia. Rotterdam (Snellen) ; Katwijk (Perrin)
;

den Haag, Woudrichem en Vogelenzang (Everts); St. Pieter

(Maurissen).

25. Meligethes incanus St.

Sturm , I.e. p. 42 tab. cccix. —Erichs. I.e. p. 190 —Reitt. Rev.

n". 43. —Redt. I.e. p. 366. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Voorschenen roodbruin, van af het midden met scherpe krachtige

zaagtandjes. Halsschild nagenoeg even breed als de dekschilden.

Metasternum bij <? met een breeden vlakken indruk.

Leeft op Solanum dulcamara en Nepela cataria. Rotterdam (Veth)

en Amsterdam (Kinker).

26. Meligethes fuliginosus Er.

Erichs. I.e. p. 196. —Reitt. Rcv. n". 44. —Redt. I.e. p. 367. —
Gemm. &, Har. Le. p. 826.

Lengte 2 —2^ mm.

Volgens Reitter's laatste mededeeling in de „Beitrag zur Synonymie

der Coleopteren, Verìi. Zooi. bol. Ges. Wien 1879," zou deze soort

het Î zijn van M. ovatus.

Ik ving vele voorwerpen bij den Haag en Vianen; ook bij

Leiden (Veth).

27. Meligethes ovatus St.

Sturm ;
Le. p. 44 tab. cccix. —Erichs, i.e. p. 198. —Ttoms.
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I.e. p. 159 (nvnlia) —Reitt. Rcv. n". 45. —Redt. I.e. p. 365. —
Gemm. & Ilav. 1 c. p. 827.

Lengte 2—2?, mm.

Op Labiaten en Campaiuda.

Niet zeldzaam bij den Haag, Gorkum en Zwijndrecht (Everts);

ook bij Breda (Heylaerts en Everts).

28. Meligethes brachialis Er.

Ericiis. I.e. p. 195. —Reitt. Rev. n». 48. —Redt. I.e. p. 366. —Gemm.

& Har. I.e. p. 8-25.

Voorpooten rood, acliterpooten roodbruin.

Lengte 2 mm.

Nog niet in Nederland waargenomen.

29. Meligethes picipes St.

Sturm, I.e. p. 47 tab. cccx. —Erichs., I.e. p. 199. —Thorns. I.e.

p. 158. _ Reitt. Rov. n\ 49. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm. &

Har. I.e. p. 827.

Lengte 1| —2 J- mm.

Een der gemeenste soorten, vooral op Crviciferen.

30. Meligethes moestus Er.

Eriehs. I.e. p. 194. —Reitt. Rev. n'. 50. —Redt. 1 c. p. 366. —
Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Gelijkt eenigszins op M. flavipps, doch is grooter en meer lang-

werpig. Voorpooten en sprieten rood ; de twee eerste sprietleden

lichter gekleurd.

Lengte 2

—

2J mm.

Ik trof deze soort aan op Mentita rotviìàifolia in de omstreken

van Maastricht.

31. Meligethes i-latipes St.

Sturm, I.e. p. 46 tab. cccix. —Erichs. I.e. p. 198. —Reitt. liev.

n\ 51. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Syn. Flaviconiis Miller, Yerli. Zool. Bol Ver. Wien. 1852 p. 111.

Glanzend zwart, zeer fijn grijs en niet al te dicht behaard.

Sprieten en voorpooten roodgeel, de overige poot en meer bruinachtig;

voorschenen verbreed, scherp gezaagd, aan den wortel uiterst fijn,

naar het uiteinde krachtiger (fig. 52).

Lengte 1|—2;^ mm.
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Zeer gemeen op allerlei planten, als MelUotus, Circivm, Ballota enz.

32. Meligethes memnonitjs Er.

Erichs. I.e. p. 183. -- Reitt. Rev. n». 52. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm.

& Har I.e. p. 826.

Glanzend zwart, zeer weinig behaard.

Lengte 1^—2 mm.

Nog niet in Nederland waargenomen.

33. Meligethes ochropus St.

Sturm, I.e. p. 23 tab. cccvi. —Erichs. I.e. p. 180. —Reitt. Rev.

n°. 53. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Zwart of donkerbruin, sterk glanzig, zeer weinig beliaard; sprieten

bruin , de 2 eerste leden of alle leden , behalve de knots , alsook de

krachtige poot en geelrood. Voorschenen fijn gekorven, van af het

midden met eenige breede, krachtiger zaagtandjes (fig. 53).

Lengte I4 —24; mm.

Op Labiaten , vooral op Lamium albiwi, den Haag en Vianen (Everts)
;

Plasmolen (Piaget) en Maastricht (Maurissen).

34. Meligethes brunnicornis St.

Sturm, I.e. p. 27 tab. cccvii. —Erichs. I.e. p. 184. —Thorns.

1.0. p. 157. —Reitt. Bev. n". 54. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm.

& Har. I.e. p. 825.

Vrij dicht grauw behaard. Sprieten en pooten roodgeel. Voorschenen

een weinig gebogen, fijn getand en aan het uiteinde met 3—4 langere

scherpe zaagtanden.

Lengte 21^—24 mm.

Op Lamium album.

Ik ving eenige voorwerpen in Sept. bij den Haag en in de omstreken

van Maastricht in Juli.

35. Meligethes haemorrhoidalis Forst.

Förster, Uebers. Kaf. Bheinl. L Nachtr. p. 4. — Reitt. Bn\
n\ 55. —Redt. I.e. p. 363. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Langwerpig eirond
; sprieten

,
pooten en het uiteinde der dekschilden

rood. Voorschenen zie fig. 54.

Lengte 2 mm.

In de bloemen van Lamium album. Vianen (Everts) en Deventer

(Ie Roy).
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36. Meltgethes Dieckii Reitt.

Reitl. Rev. n". 57.

Deze soort heeft den vorm van M. difßcilis en frclijkt ook eenigszins op

M. virklescens. Hot fijne netwerk op het halsschihl onthreokt geheel.

Lengte 2;

—

i\ mm.

Bij Aken. Nog niet in Nederhmd waargenomen.

37. Meligetues atramentarius Forst.

Förster, Yerh. Prenss. Eheinl. VI. 18-Ì9. p. 19. —P.oitl. Itev. n". 58. —
Redt. 1.0. p. 368. —Gemm. & Har. I.e. p. 825.

Lengte 2 mm.

Eveneens bij Aken. —Mij onbekend.

38. Meligethes DirriciLTS St.

Sturm , I.e. p. 25 tab. cccvii. —Erichs. Le. p. 181. —Thorns.

Lc. p. 156. —Reitt. Rev. n". 59. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm. &

Har. Le. p. 825.

Glanzig zwart, kop en halssehild met groenachtigen weersehijn.

Lengte 2

—

2| mm.

Op Lamium album.

Den Haag en Noordwijk (Everts); Zutfen (Seipgens); Rotterdam

(Veth).

39. Meligethes morosus Er.

Erichs. Le. p. 184. —Reitt. Rev. n". 60. —Redt. Le. p. 364. —
Gemm. & Har. Le. p. 827.

Ovaal
,

gewelfd
,

glanzig zwart. De twee eerste leden der bruine

sprieten geelrood. Voorpooteu rood , achterpooten bruin.

Lengte
1.J

—2 mm.

Op Lamium album.

Leiden (Perrin)
, Rotterdam (Veth) , den Haag en Loosduinen

(Everts) en Maastricht (Maurissen).

40. Meligethes yiduatus St.

Sturm, I.e. p. 29 tab. cccvii. —Erichs. I.e. p. 185. —Thoms.

I.e. p. 156. —Reitt. Rev. n°. 62. —Redt. Le. p. 364, —Gemm.

& Har. I.e. p. 828.

Var. Biluberculalus Forst. Yer/i. Pr. Rheinl. VL 8. —Reitt. Rev.

n". 61.

Lengte 2—2|^ mm.

Op Salvia pratensis, Mentha aquatica en Galeopsis telrahil.
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Amsterclam (Kinker), den Haag, Noordwijk en Vianen (Everts),

Breda (Heylaerts) en Maastricht (Maurissen).

Dp bij Aken voorkomende M. bituberculatus , bij welke zich boven den spriet-

worlel 2 kleine bultjes vertoonen, schijnt slechts eene variëteit te zijn.

41. Meligethes lxjctuosus Forst.

Forst. Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 11. —Reitt. Rev. n». 65. —Redt. I.e.

p. 367. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

üekschilden glanzend zwart, diep en dicht bestippeld; sprieten en poolen

rood. Wellicht eene var. van viduatus.

Lengte t mm.

Rij Aken. Mij onbekend.

42. Meligeth.es pedicülariijs F.

Fabr. SijsL Ent. p. 78 {Nilidula). - Sturm, I.e. p. 31 tab.

cccvii. —Erichs. I.e. p. 186. —Thorns. I.e. p. 156. —Reitt. Rev.

n". 63. —Redt. I.e. p. 364. —Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Voorschenen nabij den top met 3 meer uitstekende tandjes, van

welke het middelste het grootste is (fig. 56).

Lengte If —2 ram.

Op Salvia pratptìsis en Lainiiim album. Den Haag (Everts), Leiden

(Perrin) , Zierikzee (Fokker) en Bunde (Everts).

43. Meligethes assimili» St.

Sturm, I.e. p. 33 lab. cccviii. —Erichs. I.e. p. 187. —Reitt. fîej;. n". 68.—

Redi. I.e. p. 36-i. —Gemm. & Har. I.e. p. 825.

Zwart, gewelfd, weinig glanzig, vrij dicht bestippeld en vrij dicht grauw

behaard; hel 1«" lid en de knots der geelachtige sprieten bruin; poolen zwart,

voorschenen geelachtig rood.

Lengte 1*—2} mm.

Rij Elberfeld en in Relgie; in Nederland nog niet waargenomen.

44. Meligethes aestimabilis Reitt.

Rcitler, Beri Zeitschr. p. 133.

Gelijkt op een kleine diffkilis. De fijn getande voorschenen zijn aan het

uileinde van 2—3 grootere tandjes voorzien. Lichaam bruinzwart, vetglanzig;

sprieten rood.

Lengte li —2 mm.

Rij Elberfeld. Kan ook in Nederland worden waargenomen.

45. Meligethes discoideus Er.

Erichs. I.e. p. 200. —Reilt. Rev. n». 76. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm,

&. Har. i.e. p. 825.

4
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Bovenzijde tusschen ile stippels fijn netsgewijze geaderd. Langwerpig ovaal,

loodglanzig zwart, de dekschilden in 't midden rood.

Lengte 2i—2^ mm.

Deze soort, welke bij Elborfeld voorkomt, is in Nederland nog niet waarge-

nomen. Zij leeft volgens Miller op Erysimum canescens.

46. Meligethes tristis St.

Sturm, Le. p. 40 tab. cccix. —Erichs, le. p. 190. —Thorns.

Lc. p. 157. —Reitt. Rev. n^. 80. —Redt. Le. p. 364. —Gemm.

& Har. Le. p. 828.

Loodglanzig zwart, tamelijk fijn en zeer dicht bestippeld, fijn en

dicht grauw behaard.

Lengte 2

—

24; mm.

Op Ecfiinm vulgare en andere Boragineèn. Bij Bunde in de omstre-

ken van Maastricht (Everts).

47. Meligethes planiusculus Heer.

Heer, Fn. heh. L p. 407 {NilüMa). —Erichs. Le. p. 193. —
Redt. Lc. p. 366. —Gemm. & Har. I.e. p. 827.

Syn. Murintis Erichs. Le. p. 191. —Reitt. liev. n°. 81. —Redt.

Lc. p. 364. —Gemm. & Har. Lc. p. 827.

Loodglanzig zwart, dicht grauw behaard. Halsschild iets smaller

dan de dekschilden.

Lengte 1^ —2 mm.

Overal gemeen op Echiiim vulgare.

48. Meligethes lugubris St.

Sturm , Le. p. 49 tab. cccx. —Erichs. I.e. p. 200. —Thoms. Lc.

p. 160. —Reitt. Rev. n". 83. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm. »Sc

Har. Le. p. 826.

Voorschenen bruin, alsook de sprieten met uitzondering van het

roode 2'' lid en de zwarte knots. Metasternum bij i met een lang-

werpig bultje en daaronder dwars ingedrukt.

Lengte 1| —2 mm.

Eenmaal bij de Bilt in Juli (Everts).

49. Meligethes gagatinus Er.

Erichs. Le. p. 201. —Reitt. Rev. n\ 84. —Redt. Le. p. 367. —

•

Gemm. & Har. Lc. p. 826.

Het 2*" sprietenlid rood.
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Lengte 2—2^ mm.

Eenmaal bij den Haag in April (Everts).

öO. Meligethbs mellitulus Reitt.

Reilt. Beri. Zeitsch. 187-2. p. 132. tab. vu. f. 9.

Lengte 1.^^ mm.

Deze soort komt in de Rijnprovincie voor en zou wellicht ook bij ons

kunnen worden aansetrolTen. Mij onbekend.

51. Meligethes egentjs Er.

Erichs. I.e. p. 202. —Reitt. Rev. n". 85. —Redt. I.e. p. 365. —
Gemm. & Har. I.e. p. 825.

Zwart, mat loodglanzig; 2*' sprietlid en tarsen roodbruin.

Lengte 2—21; mm.

Eenmaal bij Katwijk in Juli (Perrin) en bij Oud-Vroenhoven (Everts).

52. Meligethes exilis St.

Sturm, 1.0. p. 53 tab. cccx. —Erichs. I.e. p. 206. —Thorns.

I.e. p. 161. —Reitt. Rev. n\ 93. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm.

& Har. I.e. p. 826.

Lengte 1^ —2 mm.

Breda (Heylaerts); Leiden (Perrin) en Vogelenzang (Everts).

53. Meligethes ertthropus Gyll.

Gyll. Ins. Slice. L p. 237 {Nituìuìn). — Sturm, I.e. p. 51 tab.

cccx. - Eriehs. I.e. p. 205. —Thoms. I.e. p. 161. —Reitt. Rev.

n". 90. —Redt. I.e. p. 365. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Var. Carbonarius Forst. I.e. VL 5. —Reitt. Rev. n". 91.

Bij de var. carbonarius ontbreekt de beharing en is de uiterste

rand aan het uiteinde der dekschilden lichter doorschijnend.

Lengte 1|^ —1| mm.

Op Papilionaceèn.

Leiden (Perrin); Vlissingen (Veth); Bergen op- Zoom , den Haag en

aan den Plasmolen (Everts).

54. Meligethes hebes Er.

Erichs. I.e. p. 172. — Reitt. Rev. n . 94 (Odontogethes). —Redt. I.e. p.

363. —Gemm. & Har. I.e. p. 826.

Syn. Nitidula olivacea Heer, Fn. hetv, I, p. 402; Melig, olivaceus Sturm,

I.e. XVI. p. 9. tab. cccv.
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Bruin, de randen van halsschild en dekschilden roodachtig doorschijnend.

Sprieten en pooten geelachtig rood.

Lengte 2—2^ mm.

Op Prunus sjjinosa, Sambucus nigra en op grazige plaatsen in bosschen.

In Nederland nog niet waargenomen.

De vroegere opgave berust op eene onjuistheid.

55. Mkligethes solidtjs Kug.

Kugel. Schneid. Mag. I. p. 530. —Sturm , I.e. p. 55 tab. cccxi. —
Erichs. I.e. p. 207. —Reitt. Rev. n°. 95. {Acantliogetlics). —Redt

I.e. p. 366. —Gemm. & Har. I.e. p. 828.

Lengte 1| —2| mm.

Op Loins, Genista en Primula.

Ik ving deze soort in Juli bij Oud-Vroenhoven en bij Valkenburg

nabij Maastricht.

56. Meligethes brevis St.

Sturm, I.e. p. 57. tab. cccxi. —Erichs. I.e. p. 208. —Reitt. Rev. n». 98

{Acanthogethes) —Redt. I.e. p. 360. —Gemm. & Har. I.e. p. 825.

Sprieten en pooten roodbruin, achterdijen soms zwart.

Lengte 1^—2 mm.

Komt in de Rijnprovincie voor.

XII. THALYCRAErichs. Germ. Zeitsc/tr. IV. 1843 p. 305.

In Europa komt 1 soort voor.

Thaltcea fervida Oliv.

Oliv. Efit. II. 12 p. 15 t. 4 f. 32 a—b. —Gemm. & Har.

Le. p. 824.

Syn. Sericea Sturm, I.e. XIV. p 114 tab. cclxxxvii (67/-o/j/////».s).

—

Erichs. I.e. p. 209. - Thorns. I.e. p. 178. —Redt. I.e. p. 361.

Roestkleurig , het uiteinde der dekschilden gewoonlijk donker, kort

neerliggend zijdeachtig behaard, tamelijk dicht en krachtig bestippeld.

Bovenkaken met een tandje nabij den top. Sprietknots nagenoeg

kogelrond, l** lid nagenoeg even lang als de 2 volgende te zamen

ffig. 7a). — Bij (? een klein anaal-segment achter het pygidium.

Bovenlip scherp uitgerand. Dekschilden niet gegroefd.

Lengte 3—41 mm.

In paddestoelen en op bloemen. Vliegt op warme zomeravonden

over grasvelden.
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verveen, Juni (Kinker), Gelderl. (v. Voli.) en Ginneken, Juli

(Ritsema).

XIII. POCADIUS Erichs. Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 318.

In Europa komen 2 soorten voor.

PocADius FEBEUGiNEUS Fabr.

Fabr. SijsL Ent. p. 77 (mtidula). —Sturm, I.e. XIV. p. 112

(Slrotì(iìjhis). —Erichs. I.e. p. 211. —Thoms. I.e. p. 179. —Redt.

I.e. p. 368. —Gemm. & Har. I.e. p. 830.

De larve is beschres^en door Bouché (Nalurgesch. d. Ins. I. 188.

13 taf. 8. fig. 38—42) en Letzner (Beri. Zeus. 1859. p. 304. t. 4. f. 8—9).

Roodachtig- of geelachtig bruin, met op rijen gestelde, fijne gele haartjes.

Dekschilden met stippellijnen, naar het uiteinde donkerder gekleurd,

zwak gegroefd , in de tusschenruimten der stippels met fijnere stippels.

Bovenkaken met gewonen top. Sprietknots afgeplat (fig. 8a). Het S

met een klein anaal- segment.

Lengte 3—4 mm.

In bovisten (Lycoperdon muricatus en bovista), waarin de larven

des winters leven en waaruit het imago in April te voorschijn komt.

Ook onder lindeschors. Vliegt ook rond.

Tot nu toe werd deze soort slechts waargenomen bij Breda (Heylaerts)

en Hilversum , Juli (Leesberg). Ook zou zij door Perrin bij Leiden

zijn aangetroflen.

XIV. CYCHRAMUSKugelann, Sc/meid. Mag. V. 1794. p. 543.

In Europa komen 4 soorten voor.

a. Grijs behaard, met meer of minder duidelijke

vlekken op de roestkleurige bovenzijde 6.

Geel behaard, dekschilden geel, ongevlekt. 3. luleus F.

b. Dicht grijs behaard; 4 min of meer duidelijke,

soms versmolten stippen op het halsschild

en eene langwerpige vlek aan de zijden van

elk dekschild donker 1. quadripunctalus Hrbst.

Dun grijs behaard; halsschild eenkleurig of

het midden een weinig donkerder; dekschilden

met eene langwerpige bruine zij vlek of slechts

met een donkeren veeg. Zelden het lichaam

eenkleurig roestrood, ,»,,.,. 2, fungicola Heer,
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1. Ctchramus quadeipunctatus Herbst.

Herbst, Kaf. IV. p. 185 t. 43 f. 5 {Strongylus). —Sturm, I.e. p. 100

{Stronfjylus). — Erichs. I.e. p. 214. —Tlio;iis. I.e. p. 1<S0. —Redt. I.e. p.

369. —Genim. Ò: Har. I.e. p. 832.

Bij 5 bevindt zieh aan beide zijden van het voorhoofd naast de oogen eene

ondiepe ronde groef.

Lengte 5—5i mm.

Op bloemen en in paddestoelen ; ook op beschaduwde plaatsen op de bladeren

van eiken. O.a. gemeen bij Elberfeld. In Nederland nog niet waargenomen.

2. Cycubamus fungicola^ Heer.

Heer, Faun. helv. 1. p. 408. —Erichs. I.e. p. 214. —Thorns, le. p. 180.—

Redt. I.e. p. 369. —Gemm. *k Har. I.e. p. 832.

Syn. Quadriimnctatus var. b Gyll. Ins. suec. IV. p. 300 {Nitidula).

Rij ^ achter op het melasteriium tussehen dc achterco.\ae eene kleine ronde groef.

Lengte 3—4; mm.

In het begin van Juni in bosschen op struiken. Gemeen o.a. bij Crcfeld,

Elberfeld, Hamburg en ook in België.

Kan zeker ook in Nederland worden waargenomen.

3. CycnuAMus luteus F.

Fabr. Mant 11. App. p. 378 {Sphueridium). —Sturm, I.e. XIV. p. 11!. —

Erichs. I.e. p 215. —Thoms. Le. p. 181. —Redt. I.e. p. 369, —Gemm. <k

Har. I.e. p. 832.

Lengte 3^—4 mm.

Op bloemen van Lvjusiruin en Cvataeyus.

Rij Grefeld en Elberfeld. Nog niel in Nederland waargenomen.

XV. STRONGYLUSHerbst, lui
f. IV. 1793. p. 188. - Sturm,

I.e. XIV. (Cijllodes Erichs).

In Europa komen 2 soorten voor.

Steonoylus atee Herbst.

Herbst, Kaf. IV. p. 188. t. 13. f. 8. h. H. —Sturm, I.e. p. 107. tab.

cCLXXWii. — Erichs. I.e. p. 219. — Thoms. I.e. p. 182. —Bedt. I.e. p.

;j(;9. —Gemm & Har. I.e. p. 832.

Syn. Glabralus Fab. Si/st. El. I. p. 93; —Mario Kugel. Schneid. Mag. V. p. 537.

Nagenoeg hallkogelvormig, glanzend zwart; de tussehenruimlen der lijne

stippellijnen lijn gestippeld. Sprieten roodbruin, knots zwart. Tasters en tarsen

roodbruin.

Van deze soort zijn de ï volgende variëteiten bckencl;
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l». met donkerrood halsschild.

2°. met donkerbruine onderzijde.

3°. met donkerbruine bovenzijde en lichter gekleurde onderzijde.

4°. met geheel geelrood lichaam.

Lengte 4 mm.

In paddestoelen.

Nog niet in Nederland waargenomen.

XVI. CRYPTARCHA Shuckard, Elein. Brit. Ent. 1839. p. 165.

In Europa komen 5 soorten voor.

Zwart of donkerbruin ;
dekschilden met een uit-

gezakten dwarsband achter het midden en eene

onregelmatige langwerpige vlek aan de basis geel. 1. strigata F.

Geelachtig bruin ;
dekschilden met eene gemeen-

schappelijke vlek voor het uiteinde, benevens eene

langwerpige zij vlek en 2 kleinere uitgezakte nabij

den wortel, zwart 2. imijerialis F.

Cryptarcha strigata f.

Fabr. Mant I. p. 51 (JSitidida). —Sturm, I.e. XIV. p. 116 {Strongylns). —
Erichs. I.e. p. 221. —Thoms. I.e. p. 183. —Redt. I.e. p. 370. —
Gemm. & Har. I.e. p. 835.

Breed eirond, zeer dicht bestippeld en fijn zijdeachtig geelgrauw

behaard.

Lengte 34^

—

4| mm.

Onder boomschors en aan uitvloeiende sappen van eiken, in het

eerste voorjaar.

Tot nu toe slechts zelden in Nederland aangetroffen. Ik bezit een

(?, door den heer Six bij Utrecht gevangen. Verder zag ik voorwer-

pen uit den Haag (v. Voll, en Leesberg) en Breda, Mei (Snellen).

Perrin zou 5 exemplaren bij Sassenheim achter ij pen schors gevangen

hebben.

2. Cryptarcha imperiali« F.

Fabr. Ent. Si/st. 1. p. 257 (Nitidula). —Sturm, i.e. p. l\H (Strongijlus).—

Erichs. I.e. p. n-l —Thoms. I.e. p. 183. —Redt. I.e. p. 370. —Gemm. &
Har. I.e. p. 834.

Langwerpig eirond, zeer lijn behaard en bovendien met opstaande borstelharen.

Lengte 2^—3 mm.

Ivevenswijze als de vorige.
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Deze soort, welke o.a. bij Crefeld voorkomt, zou ook iii Nederland kunnen

worden waarjienomen.

XVII. IPS Fabr. Gen. Ins, 1776. p. 23. - Stunu, DcuiscIiL

Ins, XIV. IHU.

De soorten van dit genus leven achter de schors van zieke of

afgestorven boomen.

In Europa koraen 7 sooiten voor.

Dit genus kan gesplitst worden in twee subgenera: //« Fabr. en

PUijopiuifjKS Shuck.

Subgenus Ips Fabr.

ft. Elk dekschild met 2 roodgele vlekken b.

H II II cene witgele, driehoekige,

niar boven geslingerde vlek aan den schouder

en met eene in den regel dubbele of in drieën

verdeelde vlek achter het midden ... 1. (iiiiKlri'./Kllalus F.

b, Schoudervlck eenigszins langwerpig, die achter

het midden eenigszins vierhoekig. Lichaam

eirond 2. (jniulripinictaliifi Ilrbst.

De voorste vlek met een naar den wortel der

dekschilden uitloopenden tak; de tweede vlek

bevindt zich achter het midden. Lichaam

langwerpig o. qKadripKditlutiis L.

1. Ips quadriguttatus f.

Fabr. Syst. El. II. p. 580. 16. —Sturm, I.e. p. 99. —Erichs. I.e. p 223. —

Thorns. I.e. p. 139. —Redt. le p. 370. —Gemin. &. Har. I.e. p. 836.

Glanzend zwart. Bij 5 is de naadiioek aan het uiteinde der dekscliildcn

eenigszins verleni;d.

Lengte 31—5 mm.

.\an eikensup en achter booiiisiliors.

Bij Crefeld en lilberleld. In Nederland nog niet waargenomen.

2. Ips quadripuxctatus Herbst.

Herbst, Kàf. IV. p. 165 t. 42 f. 2. —Sturm, I.e. p. 96. —Erichs.

I.e. p. 224. —Thoms. I.e. p. 139. —Redt. I.e. p. 370. —Gemm.

& Har. I.e. p. 836.

Glanzend zwart. Footen pekbruin, tarsen rood. Bij c? i« de kop

grooter en zijn de tarsen minder sterk verbreed.
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Lengte 4
J-
—61 mm.

Achter boomschors.

Ik zag voorwerpen uit Breda en Enschede (Leesberg), Zutfen

(Seipgens) en Venlo (van den Brandt).

3. Ips quadkipustulatus L.

Linn. Faun. siiec. p. 148. —Sturm, I.e. p. 94. —Redt. I.e. p. 370. —
Erichs, le. p. -224. —Thoms. I.e. p. 139. —Geinm. & Har. I.e. p. 836.

De larve is l)e.selireven door Frisch, Beschr. IX. p. 36 t. 19.

Lichaam met e\eii\vijdii; looperide zijden; glanzend zwart; sprieten on poolen

geheel donkerbruin. Bij c? is de kop i-rooter, het halssehild van voren breeder

en de larsen meer verbreed; bij 2 is de naadhoek aan het uiteinde der dek-

schilden verlengd.

Lengte 3^—6 mm.

In aas en achter boomschors.

Bij Creleld en Elberfeld. Ia Nederland nog niet aangetroffen.

Subgenus Pittophagus Shuckard, Bril. ColeopL p. 25.

PiTTOPUAGUSFEBEUGINEUSL.

Linn. Fn. sxcc. p. 145 {Dennesles). —Sturm, I.e. p. 100. —
Erichs. I.e. p. 225. —Thoms. I.e. p. 140. —Redt. I.e. p. 370. —
Gemm. & liar. I.e. p. 835.

De larve is beschreven door Perrin in de Ann. de la soc. Fr. 1853.

p. 596 t. 18 f. 77-83.

Koodgeel of licht roodbruin
,

glanzend , de kop gewoonlijk donkerder.

Bovenzijde geheel dicht en vrij sterk bestippeld.

Lengte 5-6 mm.

Achter de schors van Pinus sylvestris, waar zij jacht maakt op

insecten-larven.

In alle heidestreken van Nederland aangetroffen.

Verklaring der afbeeldingen.

PL 2, fig. 1. Cercus pedicularius L. (kop en spriet).

„ la. „ „ (onderkaak).

n 1/'- r „ (onderlip).

»
1<'.

„ „ (voortars).
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PI. 3, fig. 21. Epuraea melanocephala Mrsh.

„ decemguttata F.

„ angustula Sturm.

„ variegata Hrbst.

„ longuia Er.

„ parvula Stuvm.

„ obsoleta F.

.,
fiorea Er.

„ pusilla 111.

„ oblonga Hrbst.

„ deleta Sturm.

„ aestiva L.

„ melina Sturm.

Soronia puuctatissima 111. (voorscheen ^).

„ grisea L. (voorscheen Ì en $).

3G. Meligethes rufipes Gyll. (voorscheen).

„ „ (clypeus).

„ „ (klauw).

„ „ (structuur der bovenzijde).

„ coracinus Sturm (idem).

„ „ (vooricheen).

PI. 4, „ 38. „ coeruleovirensFörst. (struct, der bovenzijde).

„ Brassicae Scop. (idem).

„ subrugosus Gyll. (idem).

„ Symphyti Heer (voorscheen).

„ serripes Gyll. „

„ nanus Er. „

„ übscurus Er. „

„ bidens Bris. „

„ umbrosus Sturm. „

„ maurus Sturm. „

„ fuliginosus Er. „

„ bracliialis Er. „

„ memnonius Er. „

„ picipes Sturm. „

„ flavipes Sturm. „

„ oeliropus Sturm. „

„ haemorriioidalis Forst. „

fig
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PI. 4, fig.


